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الرسالةملخص

وبعد:...بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهدنهالحمد

القرونخلالالنصارىعلىالردفيالمسلمينعلماء"جهود:هوالرسالةعنوانفإن

."الأولىالهجريةالستة

وخاتمة،،تراجموملحق،أبوابوثلاثةوتمهيدمقدمةإلىالبحثقسمتوقد

.وفهارس

البحث.ومنهج،اختيارهوأسبابالموضوعأهميةعنفكانتالمقد!مة:أط

علماءومناهج،النصارىعلىالردفيوالسنةالقرانمنهجفيفكاناقمهد:وأما

كذلك.المسلمين

فيالنصارىعقيدةعلىالردفيالمسلمينعلماءجهودفعن:الأولالبابوأما

فيه:وتناولت،الألوهية

القدسوالروحالابنفيوكذلك،الأبفيالنصارىدعوىورد،التثليثدعوىرد

والعقلية.النقليةبالأدلة

قضايافيالنصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهودفعنالثافيالابوأما

فيه؟وتناولت،النبوات

منموقفهموبيان،عليهاوالرد،والفداءوالصلب،عليهوالردبعيسىالنصارىاعتقاد

الجنةفيوعقيدتهم،بالسيفالإسلامانتشاردعوىوردعليها،والردع!محمدنبوة

ونعيمها.

المقدسة،النصارىكتبنقضفيالمسلمينعلماءجهودفعنافمالث:التابأمما

فيه:وتناولت

ومترجميها،الأنأجيلبكتابالنصارىجهلوبيان،والإنجيلللتوراةتحريفهمبيان

المسلمينعلماءنقدتناولتكما،الأنأجيلفيالواردةوالتناقضاتالاختلافاتوإيراد

النصرانية.للمجامع

البحث.ثنايافيذكرهمالواردالستةالقرونعلماءبتراجمملحقاج!ملتثم

نتائج.منإليهتوصلتماأهمفيهاذكرتخا!هوضعتثم

لها.القارىءتخدممتعددة!رسوذيلتها

.واخراأولالئهوالحمد



All the praises and thanks be to Allah, the Lord of mankind ,jinns and all

،adث!طلاول،that exists and peace upon the master of the messengers

.peace be upon him

The title of this research is : The Efforts Of Muslims Scholars To Refute The

.Claims Of Christians During The First Six Centuries Of Lunar Calendar

،I have divided the research into preface , introduction , there sections

.appendixof biographies, conclusion and index

The preface involves the importance of the topic, the reasons of its choice

.andthe method of the research

The introduction : is about the method of Holy Quran and sonnah in

.refutingthe belief of Christians and also the methods of Muslim scholars

The First Section : tells us about the efforts of Muslim school in

refuting the belief of the Christians in the divinity , and 1 discussed in it

Refutation to the claim Trinity , the claims of the Christians concerning.

.thefather5 sonnah the spirit with the mental and textual proofs

The Second Section : discusses the efforts of Muslim scholars in

1refuting the claims of Christians in the questions of prophets and

mentioned in it : the belief of Christians in Jesus and refuting it , the cross

and the Ranson and refuting them , and clarifying their situation of the

prophet Muhammed , pace be upon him refuting it , and 1 refuted the

claim concerning the spread of Islam with the sword and their belief in

.paradise

The Third Section : about the efforts of Muslim scholars in refuting the

sacred books of Christians and I discussed in this chapter : their change in

istians concerning؟!فىح-بمthe torah and gospel and showing the ignorance

the books of Gospel and its interpreters and mentioning the differences and

contrasts in Gospels , as mentioned the criticism of Muslim scholars and

.theiropinions

the biographies of theاbefore the conclusion I introduced and appendix of

.scholarsof the six centuries that T indicated to them in this research

Then I ended the research with a conclusion in which I wrote the most

.importantresults I reached

.Atthe end of the research there are numerous indices that serve the reader

.Allthe praises and thanks be to Allah, first and last
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.الموضوعاختيارسبب-

العلمعة.أهميته-

البحث.كتابةفيمنهجي-

لىالأولستايئالهجرلقروناخلال



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

ليعبدوهرسولاأمةكلفيبعثالذيدلهالحمد

،!محمداوأفضلهمخاتمهموجعل،الدينلهمخلصين

ليؤمننحيأتهفيأدركوهوابئالنبيينعلىوالميثاقالعهدوأخذ

وناداهبأسمأئهمنأداهموأتبأعه،أنصأرهمنوليكونن،به

معه،ومثلهالكريمالقرآنعليهوأنزل،والرسالةالنبوةبوصف

والحكماء،والفصحاءالبلغأءأعجزخألدة،معجزةفكان

الكتبعلىمهيمناوجعله،القيامةيومإلىبحفظهاللهوتكفل

فأقامالكتابأهلبهوجادل،بلغهمنعلىوحجة،قبله

.وأيدهدينهإظهارفياللهونصره،الحجةعليهم

نأوأشهدله،لاشريكوحدهإلاإلهلاأنوأشهد

وأصحابه،وسلموآلهعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمدا

تسليماوسلمالدينيومإلىشريعتهونصرهديهاتبعومن

بعد:أماكثيرأ،

فترةحينعلىوسلمعليهاللهصلىمحمدابعثاللهفإن

الظلمأت،العألمملاوقدالنذر،منوانقطأع،الرسلمن

مقتاللهإنحتى،الأديانفيهوتفرقتالأهواء،فيهوتشتت

الرسل،أتباعمنقليلانفراإلاوعجمهمعربهمالأرضأهل

منفزةعكلتميينرسولناضآءكتمقذألكتبيأهلمالو:تعالىقال

واللهونذيربشيرجاكمفقذنذيرولالمجمثيرمنجاءناماتقولواأنألرسل

نأحماربنعياضوعنالمائده(.أقديز!مهوشئءص!عك

أهلإلىنظرالله"إن:قالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال5لنصارىاعلىلردافيالمسلمينعلماءجهود

الكتابأهلمنبقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهمالأرض

مسلم.رواهبك"وأبتليلأبتليكبعثتكإنماوقال

والعلوبالظهوراللهوعدهوقد،للعالمينرحمةأدلهبعثه

قالكما،وخاصمهعاندهمنكلعلىظاهروأنه،والرفعة

لطهرهآلحىودينبأفىرسول!أزسلألذ!صهومالو:وعلاجل

ليظهرهالتوبة،،أ4!أتصثحركوت!رهولؤ!ءألدينعلى

.المشركونكرهولودينكلعلىويعليه

منأفق،إلاذلكفييرتأبلاظأهر،الإسلامدينإن

اللهوعدنامامرضقلوبهمفوالذيناقئفقونيقولولمد):تعالىيقول

.(الأحزابأ!مهوغى!رألاإوورسوله

فهموخبرهأدلهوعدصدقواالذينالإيمانأهلأما

بلخأنمنذوأظهرهالدينهذاأمرأعلىقداللهإنيوقنون

فمأ،ودعاهمالأقربينعشيرتهوسلمعليهاللهصلىأدلهرسول

وانحسار،سفولفيوغيرهوارتفا!،علوفيالدينهذازال

الزمر:1آلمحيعاد!مهوأدلهلايخلفآدلهوغدمالوالميعاديخلفلاوالله

أياموفي،النكبأتمراحلوفيالضعفأيامفيحتى25،،

منيخرجشامخاعالياالدينهذاكانوالانتكاساتالأزمات

منكثيراجمعااكتسبوقدالنكباتتلكومنالأزماتتلك

النالس.

الإنسانأهملإذاأما،سليمعقلصاحبكلذلكيرى

المهالكإلىالخرافةبهأودتالجهلضلالاتفيعقله



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

عنالمحرفةالأديانتنشأالخرافةظلماتومن،العظيمة

فيسعيهمضلمنعقيدةمنها،رائجةوضلالةضالةعقيدة

إنهاصنعا،يحسنونأنهميحسبونوهمالدنياالحياة

وصفهمالذينالقوموأولئكالباطلةالعقيدةتلك،النصرانية

.الضالونبأنهمالكتأبأمفيوجلعزالله

كثيرعليهاينشأالتيالمشوهةالمحرفةالديانةهذهفي

حينبعيداضلالاالنصارىيضلكيفنرىالأرضأهلمن

وروحوالابنالأب:عندهمالإلهحيثالتثليثبفكرةيقولون

النبيفيعقيدتهمرأيتوإذاواحد،فيثلاثةفهم،القدس

يقولونعمااللهتعالى،للهابنايرونهتراهمالسلامعليهعيسى

كبيرا.علوا

عليهالمسيحصلببعقيدةيقولونالذينهمالنصارى

يداهودقتالصليبعلىعلقأنهيزعمونحيط،السلام

وكل،تركتنيلمإلهيياالصليبعلىيناديوجعلبالمسامير

لاا!ئبيأهلمالوآدمبنيخطايايفتديكييزعمونكماذلك

آتنعيممىآتمسيحإنماآدحقإ،آللهعلىتقولواولادينخفىلضلوأ

باللهكامنوامنهوروحسييمإكأتقنهآؤو!لمتهآللهرسو!صيم

!حشنهوح!إلهأللهإ!الغضيراأفهوأثنثةحتقولواورس!ءولا

و!يلام!هبالمحهألأزض!كمنئفىومأألسمؤتفىمالهوولدلهوليهوتأن

هذايمولودتثمبأتدبهتمأئكنتيكبونلكينفويلم!،171،النساء:أ

أتد!هغكنبتصمالهمفوتلقليلآ!نابهءليشترواآدلهعندصق



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيصهودعلماءالمسلمين

.97(:البقرةأ!مهويكمبونممالهمووت!

عزاللهسطر،وضلالخرافةبكلالحبلىالنصرانيةإنها

هوأللهإتلمحالوآالذيف!فرلقذ!الوالقرانفيذلكوجل
طج

وربحمربأللهاغبدوايلإسرءلئنىأتمسيحوقالصيصأبنأتمسيح

للطنمبوماألنارومةولهالجنةعلتهالئهحومفقذبالدهيمثرذمنإن!

.172:المائدةأ.!مهو2أضمامن

وسماهمضلالهمعلىوردعنهمالقرانتكلمولقد

ذلك.منيتحرجالمسلمينبعضأنحينفيكافرين

عليهمريمبنعيسىنبوةعلىأغارتخرافةالنصرانية

وجعلتويلا،وسلامهاليلا،نهارهاوردتفبدلتهاالسلام

فعلقتبالإنسأنوانتكست،الثالوثبعقيدةشركاالوحدة

.المعماةبالألغأزوفكرهبألقرابينهمته

ممنالمسلمينمنكثيراترىالكبيرالضلالهذاومع

وقدتراهموأعزها،الأديانأسمىهوبدينعليهماللهأنعم

إلاالنصرانيةديانةمنيعرفونلاوالمعرفةبالعقلأدلهأكرمهم

وتسخيروالتسامحوالخلاصالمحبةمعانيمنبهينادونما

المشوهةالشعاراتمنذلكوغيرالمحتاجينلخدمةحياتهم

ذاتهاوهي،وكتبهموإذاعتهمفضائياتهمفيالمعلنةوالمبادىء

تحريف.أوتشويهغيرمنبهاوأمرالإسلامأثبتهاالتيالمبأدىء

لفكرةيسعىاللهأضلهممنبعضأذلكبعدتجدثم

يسيرةالفروقوكأن،وبينهمبينناتذويبهأأوالأديانتقريب
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.الهدفالسياسيةالاجتماعأتتلكعقدفيتزولأنيمكن

مرحلةالمسلمونمعهاعاشحالها،هذاالنصرانيةإنها

الإسلامفجربزوخمنذالنصارىووقفالتاريخعبرالعداءمن

عدمعنهماللهقررمنفهموالمسلمينالإسلامعلىحربا

مهو.ملتهختلبعحئئأفصضىولاأتيهودعنكلزضئولن)لإسلاماقبول

صبحه،وأسفرأشرقيومللاسلامالنصارىعداوةوبدأت

ألفبمائتيجاءوأحيث،النصرانيغسانملكجأءحين

الله،رسولصحابةمنالافثلاثةليواجهوا)1(مؤتةفيمقاتل

وأربعينمائتينفيللمسلمينالنصارىبرزأليرموك)2(وفي

لكنوالرهبانالقساوسةيتقدمهمالصلبأنيحملونمقاتلألف

منأخرجواثم؟الشاممنالرومفخرجشوكتهمكسرالله

الإسلاممعاملةيعاملونهمذلككلفيالمسلمونوكانمصر،

بلأهلها،يخوفونولاالمدنيرعبونولاأسيرهميقتلونفلا

نبيهوسنةأدلهكتأبظلالفيحقهحقذيلكليرعونكانوا

الكأمنالنصارىحقدلكن،الإسلامفيمنهمكثيردخلحتى

)3(صليبيةحملاتتجهيزإلىتحولأنيلبثلمنفوسهمفي

الصليبحربيسمونهاوكانوا،دارهعقرفيالإسلاملمحاربة

ماكلواقترفواوقساوستهم،أباطرتهمبرعأيةالمقدلس

.(941)2/الطبريتاريخ(1)

.342()'/الطبريختاري(2)

.(5/)13والنهايةالبداية(3)
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فقتلوادخلوهأ،التيالبلدانجميعفيالجرائممناستطأعوا

ثم،المسلمينمنألفمائةمنأكثرمثلاالنعمانمعرةفي

بألفالمقدلسبيتإلىالشامنصارىبمعاونةجموعهمسارت

ثمالأمانأهلهاأعطواأنبعدالمقدسبيتفدخلوامقاتل

وأستمروا،القدسفيالمسلمينوأشلاءدماءفياستبأحوها

الدين.صلاحالمسلمالقائدأخرجهمحتىسنةتسعينالقدسفي

حينمأ،المحزنالداميالحديثفإنه)1(الأندلسفيأما

المسلمينمعاقلمنمعقلآخرغرناطةعلىالنصارىسيطر

العهودأعطواأنبعدشناعةكلفيهافارتكبواالأندلسفي

محأكمللمسلمينونصبوا،حرمةبكلواستخفواوالوعود

دينهممنوإخراجهمالمسلمينعنالبحثومهمتهاالتفتيش

المسلمينيمحوأناستطاعواحتىوعاداتهمأسمأئهموتغيير

اثارهم.منبقيماإلاالبلادتلكمن

فيلكنهاالصليبيةالحملاتتلكذلكبعدعادتثم

خيراتهاونهبالإسلاميةللبلادالبغيضالاستعمارصورة

بلادواحتلواالبلاد،وتنظيموالانتدابالرعايةبمسمى

حربهمأنويؤكديثبتمما،بنأرهمأصطلتالتيالمسلمين

هوبل،وأهلهالإسلامعلىدفينحقدمنتنطلقعقيدةحرب

كماالقدماءبالصليبيينيعاصرناممنهؤلاءيربطقديمرباط

الثاني:القسم،الأمويةللدولةوتحليليةوصفيةدراسة،والغربالثرقبينالأمويونانظر:11(

.31804-.صالشاميةوالدارالقلمدار،الوكيلالسيدمحمدد.،الغربفيالأمويون
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الهلالحرباسموتحت،المحدثينقادتهمفعللذلكيشهد

وغرباشرقأالمسلمينبلادفيفساداالنصارىعاثوالصليب

والهرسكالبوسنةفيمثلاالأبريأءفقتلواوجنوبأ،وشمالا

الفلبينفيوحأربوهمالعرقيالتطهيراسمتحتوكوسوفا

بمنظماتهميسعونهمثمإريتريا،فيوهجروهموأبادوهم

الممسوخةالمحرفةديانتهمنشرإلىالدوليةوهيئاتهمالكنسية

بهأيستغلونوأموالوسائلمنأوتوامابكللهاوالترويج

سبيلفيدينهممنلإخراجهمالمسلمينومرضوجوعضعف

يستركسأءأومرضهميعألجدواءأو،جوعهمتسدعيشلقمة

،الإعلاموسائلخلالمنومشهورمعروفهومما.عريهم

المرئية.وخصوصأ

الأخرىوباليدبيدالنصارىيقدمهامساعداتإنها

لهم،يكادعماالمسلمونفيهغفلوقتفيالصليبيقدمون

.ودنيويماديتقدممنمنهميرونمأوغرهم

والإعلاميةالماليةمؤسساتهمليسخرواالنصأرىويمتدكيد

شعواءحربولشن،الإسلاميةالمجتمعأتلإفسادوالاجتماعية

فيالتشويهبإشاعةوأخلاقهمالمسلميندينعلىفيهألاهوادة

فيويحدثحدثومأ،والإرهابالتطرفباسمالإسلام

العداء،ذلكامتدادعلىواضحدليلإلاوالعرافأفغانستان

والبغضاء.الكراهيةوتلك

قضاياعلىوغطرستهمبكبريأئهمتسلطواوقدنراهم
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ومحأربةوالانهأءالحلوباسموالخديعةبالمكرالمسلمين

وخذلواالباطلقررواأنهموالحق،السلمونشرالتطرف

بلدانحصأروأصبحونظاما،سلاماإرهابهموأصبحالقضية

عنه.رجعةلاوعقاباتأديباأطفالهموتجويعالدائمالمسلمين

هذافيالثأبتةاللهسننمنأنالمؤكدالمعلومومن

وأنه،النصارىمح-المسلمين-نحنصراعناديمومةالكون

هذابقاءإلىيشيرمأوردوقد،العالمنهايةإلىسيستمر

بطريق،هرقلإلى!الرسول!بعثهالذيالكتابفيالصراع

الأريسيين")1(إثمعليكفإنتوليت"فإن:قالحيثماغيرمباشر

إنانصضرى+قالوااتذلصومف!الو:تعالىاللهقولمنهوالأصرح

أتعداوةبتنهمفأغبهابهءذ!روا!ضاحظاكسنسوأميثقهؤأخذنا

!الؤألمحمااللهينبئهصوسؤفيؤهـآتقيمؤإكوأتبخفحا

والنصرانيةالإسلامصراعإذا14(.المائدة:أ!مههيصعنعوت

المسلمين،بهااللهابتلىفتنةوهو،الساعةقيامإلىسيستمر

والمواجهة.الصبرإلاعليهموماقدرهموهذا

عدةفيالنصارىمعالصراعإلى!ي!هالرسولأشاروقد

وتأرةلهمالغلبةتكونفتارة،المداولةمنحىيأخذوأنهأحاديثما

وانعدامالرومبانتهأءينتهيالصراعهذاوأن،عليهمالغلبةتكون

والتيالإنسأنيةالحياةمسيرةنهايةفيالحقوانتصار،النصرانية

تحملأنومعناه.السلامعليهعيسىونبوةالإلهبوحدةيقولكانالذيأريوسأتباعالأريسيين()1

ذلك.ونتيجةاثمهم
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نأينبغيالأحأديثهذهبعضاستعراضوقبل،العالمنهأيةتعقبهأ

جانبين:منللامةإرشادإلاهوما!م!الرسولكلامبأننعلم

:الأولالجانب

لاحتىالنصرانيبألخطرالإحساسوتقويةتنمية

لهم.المسلمونيستكين

حتىبنفسهالثقةيفقدوألا،المسلملدىالإيمانتثبيت

بأنهأوليعلم،الزعامةوتصدرهاالنصرانيةزهوفتراتفي

وأتباعه،وللدين،وأهلهللإسلامالنهايةوتكونمرحلة

.ينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلم

العلاجوتمثل،الوأقيالمصلتمثلالأحاديثهذهإن

والذلالضعففترأتفيكيانهاالأمةعلىيحفظالذي

الحاضر.عصرنافيهوكما،والهوان

الأولى:الحديث

نأعنهاللهرضيهريرةأبيعنصحيحهفيمسلمروى

الأعماقالرومينزلىحتىالساعةتقوم"لا:قال!م!اللهرسول

الأرضأهلخيارمنالمدينةمنجيشإليهمفيخرجبدابقأو

مناسبواالذينوبينبينناخلواالرومقالتتصافوافإذايومئذ،

إخواننا،وبينبينكمنخليلاواللهلاالمسلمونفيقولى،نقاتلهم

ثلثهمويقتلأبدا،عليهماللهيتوبلاثلثفينهزمفيقاتلونهم

فيفتحونأبدا،يفتنونلاالثلثويفتح،اللهعندالشهداءأفضل

،بالزيتونسيوفهمعلقواقدالغنائميقتسمونهمفبينماقسطنطينية
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")1(.أهليكمفيخلفكمقدالمسيحأنالشيطانفيهمصاحإذ

معاركالمعركةيسبقأنهإلىإشارةالحديثهذافي

يسلمونوهؤلاء،أسرىبينهامنغنائمالمسلمونفيهايغنم

قتالفيالنصأرىيرغبلهذا،المسلمينصفوففيويكونون

تنتهيثمذلكعنيمنعونهمالمسلمينلكن،جنسهمأبناء

الأولالفتحهوليسالفتحوهذا،القسطنطينيةبفتحالمعركة

الفاتح.محمديدعلىكأنالذي

عندكنا:قالعمروبناللهعبدعنبسندهالحاكمروى

القسطنطينيةيعنيأولا؟تفتحالمدينتينأيفسئل!اللهرسول

-")2(.القسطثطينيةيعني-أولاهرقل"مدينة:فقال،والرومية

المدينتين،لكلتافتحهناكسيكونأنهإلىالحديثهذايشير

تحتوبقيت،العثمأنيالفاتحمحمديدعلىفتحتفألأولى

وإن،تعالىاللهبإذنأيضاروماوستفتح،المسلمينسيطرة

.النصارىوقبلة"الفاتيكان"معقلتعتبراليومهيكانت

معكنتقالعتيبةبننافععنأحمدالإماممسندفي

عليهمالمغربقبلمنقومفأتأه،غزاةفي!اللهرسول

فأتيتهقاعد،وهوقياموهمأكمةعندفوافقوه،الصوفثياب

كتاب4جمسلموصحيح،)Aجالدجالوخروجالقسطنطينةفتحباب،الفتنكتابشرح،مسلم)1(

v(.36)برقمللسيوطيالصغيرالجامعوزيادة)7928(،برقمالفتن

أول2جأحمدالإمامومسند8662،037/رقم4جوالملاحمالفتنكتاب:مستدركهفيالحاكم)2(

،والبعوثالسرايابابوالسيرالمغازيكتابالزوائد،وجمعع،العابنعمروبنعبداللهمسند

.15385برقمالقسطنطينيةفتحباب
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،يديفيأعدهنكلماتأربعمنهفحفظت،وبينهبينهمفق!ما

فيفتحهافارستغزونثم،اللهفيفتحهاالعربجزيرةتغزون":قأل

")1(اللهفيفتحهالدجالىتغزونثم،اللهفيفتحهاالوومتغزونثم،الله

،الرومتفتححتىيخرجلاالدجألأنترىألاجأبريا:نافعقال

هذا.منقريببلفظمسلمالإمامالحديثماهذاروىوقد

فتحتحققوقد،الفتحتدرجإلىإشارةالحديثهذافي

يكنلمجزءفارسبلادمنيبقفلم،وفارسالعربجزيرة

ولا،معهمالصراعزالفلاالرومأما،الإسلاميةالولايةتحت

النصرانيةمعقلوخأصةيفتحلمالرومبلادمنجزءزال

يدالفتارةمستمر،معهمفالصراع"رومأ"،وهوالديني

ولا،المسلمينعلىللنصارىيدالوأخرىعليهمللمسلمين

اللهبإذنوستفتحيفتحلمللنصأرىالروحيةالقيادةمركززال

.المصدوقالصادقوبخبرتعالى

النصارىمعالصراعأنإلىيشيرالحديثأنكما

خروجقربإلايتحققلنسوفالإسلاميةللدولةوخضوعهم

بعيسىالإعتقادعلىقائمةالنصرانيةالعقيدةلأنالدجأل،

بخروجمقترنةالسلامعليهوعودته،الأرضإلىوبعودته

هزيمتهموإنمستمر،معهمالصراعفإنولهذاالدجأل،

الإمامومسند0092،رقمالدجالقبلالمسلمينفتوحاتمنيكونماباب4،جمسلمرواه)1(

الصغيرالجامعوزيادة،الكوفيينومسندوقاصأبيبنسعدإسحاقأبيمسندجاأحمد

202برقمللسيوطي f.
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.الدجالتسبقالتيالأخيرةالحلقةستكون

الذي،والنصرانيةالإسلامبينالصراعسلسلةفي

لهايحشدالتيالفاصلةبالمعركةوينتهيوجذرمدبينسيكون

لاحشاالنهائيةبألهزيمةتنتهيسخصمليونقرابةالنصارى

العاصمةروما"))يفتحأنبعدإلاالإسلاميالجيشيقف

معركةتنتهيسوفالفتحهذاوعند،للنصرانيةالروحية

،الرومفتحيتمبأن!ي!هالرسولعنهأخبرمافيتحقق،الروم

بقتلهالأمرينتهيالذيالدجالمعالمعاركمباشرةذلكويتبع

نهايته،منالعالمويقربأوزارها،الحربتضعوعندئذ

إلىجميعهمالخلقويعود،الأرضبتبديلاللهوعدويتحقق

الأخروية.السرمديةالحياةذلكبعدلتبدأموجدهم

،مسندهفيأحمدوالإمأمالمستدركفيالحاكمروى

الله!رسولسمعأنهمعدانبنخالدعنللحاكمواللفظ

تلولىذيبمرجتنزلواحتىامن!صلحاالروم"تصالحون:يقول

منقائلويقولى،الصليبغلبالروممنقائلفيقولى

إلىالمسلمفيثوربينهمفيتداولانهاغلب،اللهبلالمسلمين

سر5إلىالرومويثورفيدقهبعيد،غيرمنهموهمصليبهم

عزاللهفيكرمأسلحتهمإلىالمسلمونويثور،فيقتلونهصليبهم

الرومفيقولى،بالشهادةالمسلمينمنالعصابةتلكوجل

فيجعمعونفيغدرون،العربحدكفيناكالروملصاحب

عشراثناغايةكلتحت،غايةثمانينتحتفيأتونكمللملحمة
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صلحاالروم"ستصالحكم:للحاكمأخرىروايةوفيألفا".

،وتفتحونوتسلمونفتنصرونعدواوهمأنتمتغزونثمآمنما،

الصليب،النصرانيةمنرجللهمفيرفعبمرجتعصرفونثم

فعند،الصليبفيدقإليهمفيقومالمسلمينمنرجلىفيغضب

")1(.للملحمةفيجتمعونالرومتغضبذلك

تبينالتيالحقائقبعضتتضحالعظيمالحديثماهذافي

التالية.النقاطفينلخصهاالنصارىمعالصراعمستقبل

أولا:

العالمعلىاليومالنصارىقبلمنالهيمنةهذهأن

حتىتستمرلنالتقنيةوهذهالماديةالقوةهذهوإن،ستزول

وازيفزخرفهاالأرضىأضذتإذاحعميو:تعالىاللهقال،العالمنهاية

فجعقتهانهارأأؤلتلأاتسناأتنهاعليهالمحدروتأخهخأقلهاوظف

لقؤوألألتنفصلكذلكلالأقسىلغررلأكأنحصصدأ

24،.:أيونسينفرون!!و

أنهممن،اليومالغربيعيشهاالتيالعقليةفهذهإذا

الماديةبالقوةالتبأهيوهذاشيء،كلفعلعلىقادرون

الأحد.الواحدبقوةستزول،والتقنيةوالعسكرية

ثانيا:

المعاصرةالعالميةالهيمنةخفضإلىالحديثيشير

الصليبيالعدومحالمعاصرةالحكوماتارتباطوفك،للنصارى

89AYبرقموالملاحمالفتنكتاب4جللحاكموالمستدركالشاميينمسند4جاحمدالإماممسند)1(
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يتيحمما،المنطقةعنالصليبيالنفوذوابتعأد،اليهودي

قوةتمثلإسلاميةدولةوتكوينالأمور،زمامتسلمللمسلمين

الصلحويطلبون،النصارىإليهايلتجىء،العالمفيجديدة

الدمأر.بهاسينزلالذيعدوهألمحاربةمساندتهاعلىللحصول

ثالثا:

يتم،الزمانآخرالنصأريمعسيتمالذيالصلحهذاإن

"بقصدالصلحيطلبونالذينفهم،النصارىمنرغبةعلىبناء

دولةللمسلمينسيكونأنهيؤكدوهذا،بالمسلمينالاستعانة

دولةللمسلمينستقومالملحمةقبلأنهإلىمؤشروهو،قوية

يحشدونالمسلمينبقوةولمعرفتهم،النصأرىيخشاها،قوية

اثناغايةكلتحتغايةثمانين،شخصمليونيقاربمالهم

ألفأ.عشر

رابعا:

التيالمعاصرالعلمانيالفكرأنالحديثهذامنيفهم

الدينيالفكرمحلهيحلسوف،النصرانيةالدولتتبناه

نأبعددينهأ،إلىستعودالنصرانيةالدولوأن،الصليبي

وأنوعلمنتها،شهواتهافيغارقةوهيالزمنمنردحاقضت

منيؤخذوهذا،الدوللهذهالمحركهوسيكونالدين

القوةإظهاربقصدالصليببرفعمنهمرجلقيأممنالحديث

الصليبإلىفيعمدونلذلكالمسلمونفيغضمب،النصرانية

الجيشبقتلفيقومونالنصارىغضمبيثيرممافيكسرونه،
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الإسلاميةالدولةمعالصلحينقضونوبهذا،معهمكأنالذي

نهأيتهم.وتكون

خأمسا:

الذيالغيبعلممنوأمثالهسبقوماالحديثماهذاأن

اللهقال،بالغيبتؤمنأمةونحن!ي!،الرسولبهأخبر

الذينهلقمئقننهدى!هلارشاألكتفذلك5الصمالو:تعالى

مهوهينفقوترزقنهتمومماالصهكهويقيمونبآلخيفيؤمنون

بهأخبربماوثقة،بألغيبالإيمأنمنفانطلاقاا-3،،البقرة:أ

ماكلوسيتحقق،النصارىمعموعدعلىفنحن!ي!الرسول

دولفوقالمجاهدينراياتوسترفرف!ي!،الرسولبهأخبر

"الفاتيكان"عاصمةبأقدامهمالمسلمونوسيطأالنصارى

الغلبةويكونأعدائهامعالأمةهذهوستلتحم"روما"،الحالية

الصليبوسيكسر،النصارىمعالفاصلةالمعركةوستقعلها،

وسيكون،قويةشديدةمعركةوستكون،أصحابهرؤولس!فوق

الطرفين.منكبيرعددقتلاهأ

النصارىعلىللردالمسلمينعلماءأنبرىكلهولذلك

"فكل-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخيقولعصركلفي

يكنلمدابرهمتقطعمناظرةوالبدعالإلحادأهلينأظرلممن

ولاوالإيمانالعلمبموجبوفىولاحقةللاسلامأعطى

بكلامهأفأدولاالنفوسوطمأنينةالصدورشفأءبكلامهحصل

.1/357،:والنقلالعقلتعارضأدرء"واليقينالعلم
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الإسلامعلماءمنكثيراوالإيمانالعلمحركولقد

بالتيالكتأبأهلمجادلةوإلىوتشريعاتهاالأديانفيللبحث

هىإلابالتىألحتأهلولابخدلوأ!مالو:تعالىقالأحسنهي

يقومونالإسلامعلماءجعلمما46،،العنكبوت:أمهوأحسن

هذهوسبرالمختلفةالديأناتأصحابكتبعلىبالإطلاخ

خبأياها.ومعرفةالديانات

علىنجرانوفدقصة"عند-الله-رحمهالقيمابنقأل

بلومناظرتهمالكتابأهلمجأدلةجوازوفيه!ي!اللهرسول

إسلاممنمصلحةظهرتإذا،وجوبهبل،ذلكإستحباب

منيهربولاعليهمالحجةوإقامةمنهمإسلامهيرجىمن

r،./63المعاد:أزاد"الحجةإقامةعنعأجزإلامجادلتهم

مجادلةفي!ي!النبيمنهجعلىالإسلامعلماءساروقد

بهذاقأموممن،والبيانبالحجةومقارعتهمالكتابأهل

بواجبهموقاموالهمتصدواالذينالستةالقرونعلماءالواجط

لمرحلةدراستيموضوعيكونأنرأيتوقدقيامخير

فيالنصابىىعلىالردفيالإسلامعلماء"جهودالدكتوراه

الذيبالجميلعرفأناوذلك"الأولىالهجريةالستةالقرون

نصرةفيجهودمنبهقاموالماوإبرازالهمووفأءبهقاموا

ماأحوجالأمةكانتفترةفيحياضهعنوالدفاعالإسلام

الأمةعلماءحقوقأقلمنذلككونعنناهيك،لذلكتكون

التالية.للاشبابالموضوعهذالاختياردفعنيومماعلينا،
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لا:أو

بالبيانالمعارضومقأرعةالمخالفعلىالردأن

السنةأهلأصولومنوالسنةالقرانمنهجمنوالحجة

نقضواالأولىالهجريةالستةالقرونوعلماء،والجماعة

زمانناإلىيرددونهاأحفادهمزالماالتيالنصارىدعاوى

.الغرضلهذاأنشئتالتياللاهوتيةجامعاتهمفيهذا،

ثانعا:

المحرفةوالديأناتالوافدةللتياراتالتصديأنبيان

عبرالإسلامعلماءعندسائدامنهجاكأنمثلاكالنصرانية

وأمييالجهالمنكثيريظنكمالاالدهورمروعلىالعصور

هذاوليدةهيالبأطلةوالدعاوىالشبهاتهذهأنمنالفكر

بها.يعلمونلاالمسلمينمنسبقمنوأنالعصر،

ثالثا:

بالذودقامواالذينالعلماءهؤلاءنحوبالواجبالقيام

ردودهموتذكرجهودهمتبرزبأنالإسلامحياضعن

شيخقال،وفضلهمقدرهملهميعرفلكيومناهجهم

أبومحمد"وكذلك:اللهرحمهحزمابنعنتيميةابنالإسلام

موافقةيستحمدإنمأوالنحلالمللمنصنفهفيماحزمابن

4/18!)الفتاوى"والحديثالسنةأهل

الوليدأبيعن-الله-رحمهتيميةابنالإسلامسيخقال
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،مبرورةوحسناتمشكورةمساعيالإسلامفي"له:الباجي

لكثيروالإنتصاروالبدعالإلحادأهلمنكثيرعلىالردفيوله

بعلمفيهتكلممنعلىيخفىلاماوالدينالسنةأهلمن

2/201(.والنقلالعقلتعارض)درء"هـانصافوعدلوصدق

رابعا:

هذاردفيوالمشاركةالردفيالمساهمةفيالرغبة

نشاطمنالمعاصرالعالميشهدهمامحخصوصاالباطل

نأفلعلهاوالأوطانالإعلاموسائلجميعشملكبيرتنصيري

الجهود.تلكإلىتضافيسيرةمسأهمةتكون

خامسا:

الباطلدحضفيالمسأهمةالمسلمعلىالواجبأن

عنالذبهوالواجبلأنوتوجهأته؟تصوراتهكأنتمهمأ

عندكأنولوكانتمشروعةوسيلةبأيالدينهذاحياض

اختلافمنالرغمعلىالعلماءفهؤلاءنفسهفينقصصاحبهأ

قال،الدينهذاتجأهعليهمبالواجبقامواأنهمإلامشاربهم

يردونالمتكلمين"وأكثر:اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخ

منالكفاربأطليردونقدلكن؟ببدعةوبدعة،بباطلباطلا

مسلماالكافرفيصيرالمسلمينبباطلالكتابوأهلالمشركين

.13/79()الفتاوىمبتدعا"

مثل:الإثباتأهلمتكلمة"وكذلكأيضا:كذلكوقال

واستحمدواواتبعواقبلواإنماوالأشحريةوالكرامية،الكلابية
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إثباتمن،الإيمانأصولمنأثبتوهبماالأمةعمومإلى

والمشركينالكفارعلىوالرد،النبوةوإثبات،وصفاتهالصأنع

"إمأ:نوعانفحسناتهمحججهمتناقضوبيان،الكتابوأهل

السنةخالفمنعلىالردوإمأ،والحديثالسنةأهلموافقة

4/12(.)الفتاوى"00.حججهمتنأقضببيانوالحديثما

سادسا:

وتأثيرهمبعدهممنعلىهؤلاءتركهالذيالأثربيان

،والمفترياتالشبهودفعالردودتأصيلفيالعلمطلبةعلى

الحجةوقوة،العلموغزارةبالذكأء،اشتهرواوأنهمخصوصا

فيهبرعواالذيالجدلمجالفيوخصوصا،المخالفينعلى

أهلفهوحألههذاكأنمنأنولاشمك،المؤلفاتفيهوألفوا

عنه.والأخذمنهالاستفادةثمومنالنصارىومجادلةللرد

علماء"جهودالموضوعهذااخترتالأسبابلهذه

الهجريةالستةالقرونخلالالنصارىعلىالردفيالمسلمين

قسممنالدكتوراةدرجةعلىالحصولأجلمن((الأولى

بمكةالقرىأمبجامعةالدينوأصولالدعوةكليةفيالعقيدة

.-اللهحرسها-المكرمة

العريقة،الجامعةهذهإلىأسديهماوالامتنانوالشكر

الأجراللهأجزلوالفقهأء،والدعاةوالعلمأء،العلممعقل

والتسديدوالنجاحالتوفيقوجعلعليها،للقائمينوالثواب

وعميدهاالدينوأصولالدعوةكليةبالذكروأخص،حليفهم
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أشكرأنيفوتنيلاكما،الدميجيعبداللهالدكتورالفاضل

الشكرأقدمأنليويطيب،عليهوالقائمينالعقيدةقسم

الرسالةهذهعلىالمشرفلأستأذنأالعميموالعرفانالجزيل

فيالعقيدةبقسمالأستاذ،السايحأحمدالدكتورفضيلة

نأتعالىاللهأرجو،وصبرهوحلمه،منهأفدتالذي،الكلية

حسناته.موازينفيذلكيجعل

هذهعلىالسابقالمشرفإلىأيضأموصولوالشكر

الشيخفضيلةأشكركمأ،المرشديدلمعبدالعزيزالرسالة

لهذهمقررايكونأنقبولهعلىمزروعةمحمودالدكتور/

ونصحهم،جهدهمبذلواالذينالإخوةولجميع،الرسالة

بألجوف،المعلمينكليةعميدالمعيقلد/نايفمنهمأخص

،الصريصريوكمال،الصاعدي:عبدالمحسنالزملاءوالإخوة

وفتحواتفضلواالذين،العنزيوأحمدباخضر،وعبدالله

الشكر.جزيلمنيفلهم،ودورهمصدورهم

كالتالي:البحثفيومنهجيعمليوكان

مصرإلىعلميهرحلاتستمنبأكثرقمت:بداية

كتبمنمسامعيإلىتناهىمأكلفيهاجمعت،والأردن

منكبيرعددعلىحصلتوقد،النصرانيةعنتتحدث

.النصارىأوالمسلمينكتبمنسواءوالمراجعالمصادر

للمراجع:وجمعيبحثيأثناءعليهحصلتماأهمومن

منالعربيةباللغةكتب"ما:عنوانه،الألمانيةباللغةكتاب
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لمؤلفه:واليهود"والنصأرىالمسلمينبينودفأعهجوم

ألمأنيا،،لايبتش،م1877عامنشرشنايدر،شتاينموريتس

الألمانية.الشرقيةالدراساتجمعية:هووالناشر

جمعاذكرحيثما:الرسالةزمنيخصمامنهترجمت

وجهديطاقتيحولتوجودها،وأماكن،المخطوطاتمن

علىمواقعهاطريقعنالمكتباتهذهمراسلةخلالمن

أجدفلم،والعربيةالألمانيةيجيدمترجمطريقعنالإنترنت

هوماعكسعلى،المكتباتهذهقبلمنإجابةأوردأي

والاستجابة.الاستقبألحسنمنعنهامشهوز

الكتبمنكثيراالكتابهذاإليهأشارمأضمنومن

ككتابالرسالةهذهفيأصلهيوالتيمعناالموجودة

المللفي"الفصلحزمابنوكتاب"،الجميل"الرد:الغزالي

وغيرها."والنحلوالأهواء

جملةانبرىقدأنه:المقأمهذافيذكرهيفوتلاومما

حمأه،عنوالذود،حياضهعنللذبالإسلامعلماءمن

الردجاءوقد'kوالأهووالفرقالدياناتأصحابعلىوالرد

الرسالةهذهدقلماجمعيخلالالنصارىعلىرأيتهكما

:أقسامثلاثةعلى

الأولى:القسم

مثل:،والتراجموالتفسيرالتاريخكتبضمنكانمأ

.وغيرهالطبريتاري!
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الثاني:القسم

.والأصولالعقائدكتبضمنكانما

الثالث:القسم

جملةالنصارىدينعلىالردفيمستقلامؤلفاكانما

شبهمنالنصارىأوردهماعلىللردأو،مستقلةمسألةفيأو

.الإسلامدينعن

أمأ،الأخيرينالقسمينهذهأطروحتينصيبكأنوقد

ولعله،لطولهوذلكإليهألتفتأولهأتطرقفلمالأولالقسم

بذأتها.مستقلةأطروحةموضوعيكونأن

التالي:المنهجوسلكت،باللهاستعنتوقد

رحمهمالستةالقرونعلماءمؤلفاتعلىالاعتماد-ا

تعذرمأإلا،النصارىعلىالردفيجهودهمبيأنفيالله

تعالى.اللهبفضلجداقليلوهومنهاعليهالحصول

القرونعلماءفيهاخألفالتيالقضأيأعلىالتنبية-2

.النصارىعلىردهمخلالمنالصالحالسلفعقيدةالستة

القضيةفيالستةالقرونعلماءقالهمأشتاتجمع-3

هوماعلىكلامهممنمعتمداذلكبعدوعرضه،الواحدة

نقلفيالتنويعمحاولةمع،الكلاملسياقوأنسمبأقوى

قدإذ،منهمالواحدعنالنقلفيالتطويلمنهرباكلامهم

أعتمدلملذلكاخر،فيهاويوجزقضيةفيأحدهميطيل

الردود.عرضفيالوفاةتاري!
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الأولىالهجريةالستةالقرونعلماءيقولهماتعضيد-4

غيرهمبأقوالأو،ذلكتوفرإذاالنصارىالكتاببعضبأقوال

.الصفحاتهامشفيذلكووضعالعلماء،من

للتعريفبأب،كلبدأيةفيموجزتمهيدتقديم-5

فيه.جهودلهمالذينالعلماءبأبرز

الفلسفيالمنطقيالكلامإيرادعدمعلىحرصت-6

مماعرضها،يطولونتائجمقدماتيحويوالذي،البحثفي

وأمختصراذلكبذكرواكتفيتكاملا،ذلكنقليحتم

للمقدمأت.البسيطةالإشارةمعبالنتيجةالاكتفاء

علماءدوريبرزمماالميسورةالواضحةالردودإبراز-7

النصارىعلىردهفيالمسلمويخدم،ذلكفيالستةالقرون

شرسةهجم!مناليومالإسلاميةالأمةتعيشةمامعخصوصا

والمسلمين.الإسلامعلى

يخدمفيماإلاأمكنماالحواشيفيالتطويلعدم-8

.الموضوعهذافيعنهاالمتكلمالقضية

القرانسورفيمواضعهاإلىالقرانيةالاياتعزوت9-

.السورةواسمالآيةرقمبذكرالكريم

مواضعهاإلىالشريفةالنبويةالأحاديثعزوت-01

الشريفة.السنةكتبفى

الرسالةفيذكرهموردالذينللاعلامترجمت-11

اكتفيتفقد،وغيرهموالأنبياءالصحابةمنالمشاهيرعدا
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يتكرروعندما،الأولىللمرةلهالترجمةوتكون،بشهرتهم

الأسماءلوجودالصفحةرقمذكردونالترجمةسبقإلىأشير

الترأجم.فهرسفي

لبعضهمتر!مافقد،الستةالقرونلعلماءبالنسبةأمأ

أفردهمأنليبداثم،الرسالةبدايةفيمختصرةترجمة

بالتراجم.ملحقالهمفأفردت،لهممفصلةبتراجم

وردالتيوالفرقوالطوائفالأديانبتعريفقمت-12

موجز.بشكلالرسالةفيذكرها

الرسالةثنأيافيالواردةالغريبةالمفرداتشرحت-13

موجز.بشكل

التيالنتائجأهمتضمنتموجزةخاتمةكتبت-14

البحث.خلالمنإليهاوصلت

مضمونتوضحالتيالعلميةالفهارلصوضعت-15

وتشمل:،وسهولةبيسرالرسالة

.القرانسورترتيبحسبمرتباالاياتفهرس-أ

الحروفحسبمرتباالنبويةالأحأديثفهرس-ب

النص.طرففيالهجائية

حسبمرتباالمقدسالكتابنصوصفهرس-ج

للنص.الهجائيةالحروف

الرسالةفيذكرهموردالذينالأعلامفهرس-د

الهجائية.الحروفحسبمرتبا
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مرتباذكرهاوردالتيوالبلدانللأمأكنفهرسهـ-

الهجائية.الحروفحسب

حسبمرتباوالطوائفوالفرقالأديانفهرس-و

الهجائية.الحروف

.الموضوعاتفهرس-ز

علىأشتملتفقدلللبحثوضعتهاالتيالخطةأما

كالتالي:جاءت،وخاتمةأبوابوثلاثةوتمهيدمقدمة

،الموضوعاختيأرودوافعأسبابعلى:وتشتملالمقدمة

كتابةفيعليهسرتالذيالمنهجوبيان،العلميةوأهميته

البحث.

علىالردفيالمسلمينالعلماءمناهجبيانالتمهيد:في

إلىوالإشارة،الهجرةمنالأولىالستةالقرونخلالىالنصارى

.النصارىعلىالردفيوالسنةالقرانمنهج

الأولى:الباب

فيالنصارىعقيدةعلىالردفيالمسلمينعلمأءجهود

ويشمل:،الألوهية

هذافيجهودلهمالذينالعلماءذكرفيتمهيد:

.الباب

دعوىردفيالمسلمينعلماء:جهودالأولالفصل

التثليث

قولردفيالمسلمينعلماء:جهودالثانيالفصل
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.بالأبالنصأرى

قولردفيالمسلمينعلمأء:جهودالثالثالفصل

بالابن.النصارى

قولردفيالمسلمينعلماء:جهودالرابعالفصل

.القدسبألروحالنصاى

الثاني:الباب

فيالنصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهودفي

ويشمل:السلامعليهمبالأنبياءاعتقادهم

.البابهذافيجهودلهمالذينالعلماءذكرفيتمهيد:

اعتقادعلىالردفيجهودهمفي:الأولىالفصل

:مبحثانوفيه،السلامعليهعيسىفيالنصارى

صلبدعوىفيعليهمردهمفي:الأولىالمبحث

وقتله.السلامعليهالمسيح

الفداء.دعوىفيعليهمردهمفي:الثانيالمبحث

موقفبيانفيالمسلمينعلماءجهود:فيالثانيالفصلى

مباحثما:وفيه،بهجاءوما!ي!محمدنبينامنالنصارى

إنكارهمعلىالردفيجهودهم:فيالأولىالمبحث

.النصارىكتبمنوالسلامالصلاةعليهلنبوته

النصارىموقفبيانفيجهودهم:فيالثانيالمبحث

ذلك.فيعليهموالردوالسلامالصلاةعليهمعجزاتهمن

دعوىردفيالإسلامعلماءجهود:فيالثالثالمبحث
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بالسيف.الإسلامانتشأرالنصارى

دحضفيالإسلامعلماءجهود:فيالرابعالمبحت

ونعيمها.الجنةحولالنصارىمفتريأت

الثالث:الباب

التشريعمصادرنقدفيالمسلمينعلماءجهودفي

ويشمل:،النصراني

فيجهودلهمالذينالمسلمينعلماءذكرفيتمهيد:

.البابهذا

كتبنقضفيالمسلمينعلماء:جهودالأولىالفصل

مباحث:وفيه،لديهمالمقدسةالنصارى

بيانفيالمسلمينالعلماءجهود:فيالأولىالمبحث

والإنجيل.التبىراةتحريف

الأناجيلبكتابالنصارىجهلبيأن:الثانيالمبحث

إليهم.السندوانقطاعومترجميها،

الواردةوالتناقضاتالاختلافات:إيرادالثالثالمبحث

عزاللهمنوالإلهامالوحيدعوىيمنعمماالأناجيلفي

وجل.

فيالمسلمينعلماءبعضجهود:فيالثانيالفصل

النصرانية.للمجامحنقدهم

إليها.توصلتالتيالنتائجأبرزوفيهاالخاتمة
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العامةالفهارس

الايات.فهرس:أولا

الأحاديث.فهرس:ثانيا

.المقدسالكتابنصوصفهرس:ثالثا

.المصطلحاتفهرس:رابعا

والطوائف.الفرقفهرس:خامسأ

الأمأكن.فهرس:سادسا

.الأعلامفهرس:سابعأ

الكتب.فهرس:ثامنا

.الموضوعاتفهرس:تاسعا

الباحث

المعيقلطرادمحمدبنبدر
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التمهيد

النصارىعلىالردفيوالسنةالقرانمنهج:الأولالقسم

:القرانمنهج:أولا

العالمين-ربكلامهوالذي-الكريمالقرآنأعتمدلقد

واعتمد،والبيانوالإيضاحوالبرهانالحجةفيغايةمنهجا

والردالنصارىلمناقشةقضاياعدةعلىالتركيزالمنهجهذا

بالاتي:المنهجهذاويتمثل،معهموالحوارعليهم

والعظة:العبرةلأخذالسابقةللاممالقصصذكرأولا:

الخالية،الأممقصصمنكثيراالكريمالقرانذكرحيث

عليهمللأنبياءهيإنماقصصمنالقرانفيذكرمأوأغلب

الكتابأهللمحاورةوردتأيضاالقصص!هذهوأغلبالسلام

إبراهيمقصةمنذلكعلىمثألاوسأذكر،والنصارىاليهودمن

بدأتحيثما،تعألىاللهكتابفيوردتالتيالسلامعليهالخليل

بكلن!إبنهؤربإآبتك!وإبماله:تعالىبقولهالقصةهذهايات

قولهبعدالسلامعليهإبراهيمقصةوجاءت،امهوفآتمهن

،مهو)2(...وأؤدؤاعلتتمأضتآلتىنغحتىآديهروايلإشحئيبنى!:تعألى

.تهتدوامه!)3(أؤنصحرىوقالوا!ولؤاهودأمالو:تعالىقولهتبعهاثم

.124:الاية،البقرةسورة)1(

.122:الاية،البقرةسورة)2(

.\5r:الآية،البقرةسورة(3)



كافيال!دعلىالنمارىجكودعلماءالكسل!ت

الأولىالسدال!هجريةالقروتككأل!

نأالتهص!ةهذهخلالمنبينتعالىاللهأنولإش!ك

الييهـدم!تالك!إبأهكيت!رثالذيالس!ارمعليهإبراعيم

حيد)1(.والضالإسلامعلىكانإنماأجهإبالنسبةوالنصارى

اليهودمنالكتابأهللجدلط!هـانيمنهجفالتصةلذا

يلإلتؤبنىعكيقصاتمغانطذاإنمالو:تعالىقالكماوالنصارى

.!2!ص!!!ؤ!ينورصةلهدع!وإنهكلض!انن!كتلفوتفيههخايفىأتح!ثر

والوعظ:التذكيرمنهجالكريماتالتهرآاعتماد:ثانيا

والنصارء!/الي!هـدمنالكفابأهلعنضعالىاللهأخبر

لذا")3!!هتمإشايحرلمحؤنكمايحرفونياتكتبءالمحيضفمالذينم!:بقوو4

ادهـاجبمنوالتي،عليبهمإلل4بنعميذحصهمأعريمااتالضفإلن

ثم!م!ت،وال!صهـثألكنهربالاو(لإيصالتبال!كرتقاب!!أن

آديهزهـاإلتر-يلم!يبنئ:ضعالىقههـللرذلكمن،ادصتإلىال!هـج!

"ض!فازهسونص!ايىبعقدكغأوفبعقدلمحآوأؤكصاعلتيهؤأضتآلئنخحتى

تشترواولابهكاكغأولتكوثةهـأولامعئلمحام!دقاأنزئصبمآوءاموا

.!4!!ال!،إتمتونفأديأتىقليلاثهنائابتى

قالكماوعذإبعقابمنفيهوماالتهياهـةبيومويذ!هم
صء

صلمحوأبنآتمسيحهوأللهإتقالو!ائذيف!فرلقذ!و.تعالى

!21

!3(

)؟(

بتمرفا.)1/117(ناك!لالف!ب،قحبسميد

77.ا-7،:ا،دة1،النماة1س!

لا!-

.14آ:الايةء،ألمبتررغسه

.4ا-014يةالا1،غلبضأد!لم!!ا!



كاافرىالىدعىفيجثودطمماءالص!ل!ت

لىالأوال!تةالثجريةالقرونخلال

باللهيشرذصنإنهرورتجتمربآللهآغبدواإننرءيا!لننىآتمسيحوكال

ضصشبأضارمقلنطنصينوماأفارومةود5اذنجةلخهالئ!حرمفقذ

ؤصدإدرإلاإلمح!منوص!اثبحةثالثأللهإتقالوآ!فراثذينلقذ

ضذأسثضهؤكفرواآلذيفليمسنياتولوتعفاينمهوألحروإن

ألي!لص!ما(د!هو)1(.

الحقأضهارل!والمباهلةالفحدجماأسلوب.اسفخدامثالثاة

أصل.الباودحخبسا

اليهد!دفيهمبمنجصحاالأرضألخ!!اللهتحدىفاتحد

عتدناءفنرتضا!ارشاف!ضوإنثو:سبحانهبتهههـلهوأئنصارى

كنمحرإنألثهدولتحمتشهداءكموآدعوأضت!ءقنبسوتةفأتوا

ألاشوقودهااتتىآلارفاتقوأتتعلواولنتفعلوأئتمفإنأ*برصخدقين

.(أبح!!لقبهفربنأصكدتوا!سبصارة

ساتنوع-وهيبمباهلة!لجيلهآن!يهتعالىأسهـاللهولثد

بقولهو*لك!يخم)3(،النبيجاءوالمانجرإنثصارى-التحدت

ندخلعالؤافثلالعتوحمأكخذمابعدسنف!صافيفحن!ز:وعلاجا!

فنخعما!ثخرلتتهلوأنفسكموأ!سضاولمحسلإكخناولمحمملىكؤوأشإناإلفإ

،إإلهمقومماالحقالقصحصليموصذاإدق)3ح!،بىائذعلىألئهلغف

)أ(

)2(

)3(

.7273-:لأيةإ،اسمائدةردسد

2:لأيةا،دالبتىردس! 4 _ rr.

ا-ا+1(.إآ/يةاننبوالسيرد،هثامابن



كاجهد!دعلح!اءالمسن!!فيئالردعىالنح!ارى
لىالأراستةالث!-يةالئروتخلال

.(1مهو)بأتمفسدينلجماأللهفإنلوئؤافإنلإ!!تحكوآالعزلزلهوأللهوإتالله

علىوالبرهانألدليلاانعدامالثريمالقرإنبيانرايغا:

ند:مايدعه

علىوبهـهانهمدليلهمببصانوعلاجلاللهيطالبهنمحيمسا

!ونهاتعدوألاذلكفي!جتهماأنكذلكريمسن،عايدعدهـن

قتقناإناوقؤلهغمالو:تعالىقههـلهصثلفيوذلكوتخرصا،ظنا

وإنلهتمشبهول!كتصلبىرماقئلووماأللهرسوا!صيمالقعيسىأتسيح

قئلىوماألظناناعإلأع!مقبه-لم!ممامهوشكلفىلمحهآخئلفواالذين

.(!برإمهو)2خكيعاأدلهوعؤيناءنإليةأدهرفحدبل6سحشايقينا

نصوصخلالمندينهمفيالخلالىتوضبحخامسا:

يثبتونهمحاخلال.محنالكتابآهالىعلىالقرانيردتحط

فيجم!!كأهـفحححل!7عنوعلاجلفأخبركتبهما،فيويعتقدونه

لاوآتحتمتلا؟!ةتعالىقاقحصمابهالإيمانعلىوحثهمكتبيم

منب!-أصيبعذابقالإلتذهذنآإناآلأضرةوفىحسنةآلذنياهدفت

ويؤدؤتيحقونل!ينفسأتحشجهادثئءصوسعم!اورخحئأشاء

ألنبىالرسوليئجوتأئذينلئنيؤمنوتجايتناهتموأئذينآلز!ؤة

يآمرهملإنجيلوأآلتورلهفىجمعدهتممبهرلامجدوفهوألذىآ!!

ويحرمالتليب!لهصويحلأت!ف!رعنوينهمهتمبألمحغروف

)2(

.آ613-:ألآيةعمرار،السههـرذ

.ا28ا-4:57الابأصناء،اردسه



كا!ا!ئئارعسإهـدفيالم!مل!بتءعطدجثي

الأولىلستةاامجريةاالقروتلخك

علتهصكانتأئتىوآلأسكللإ!رهغعنهغولمحضحآتخفيتعلتهص

معهدآفررلائذى-آلنوروأتبعواونصحروهوعزروهب!ءءإمنو!فاتذلص

.(1!إلإ)لمافلحوتآهمأولئك

التحريف:منكتبهمفيوقعمابيانسادسا:

تحريفمنبكتبهملحق!االكريمالقرانييينحيث

كماوالعناد،العصيانوبسبب،قليلثمنأجلمنوتبديار

!تهذأيلولون3بأتدجهتمآتكنتيكبونل!ذينفويل):تعالىقال

روتلأتدييمكنبصتمقالهمفوتلقديس!؟!نابهءللثمزرأآدلهعضد

.فئبم!)2(يكسبونمخ!الهم

علييم:الردفيالعقليالدلياىاسفخدام:سابعا

بطلانخلالهامنيثبتعقليةمناقشةالفهـانيناقشيمإذ

قالكماعقلادله!الولدنسبةامتناعبيالطصثلي!!كأن،!ا
!صير

لأزض!واألسفؤتنمامالهبلستحنمولدأاللهأتخذلوأوثا!:تعالى

لهوكنيقولفإنماأضى!قضئوإذالأزصق!واألسصؤتإئدح،إيمص!لمحطشونثهص

.)3(ا!!يم)ثمفمكولت

نفسه،إلىدعاعيسىأنزعمهمفيمحليهمردهوسثل

يؤتحهلبثمرأنماكالتماله:تعالىكاقكما،ذلكاسفحالةاللهفببت

دون!تذصادا!اس!نوايتولثثموأفبوهوأئح!3أت!ضبألله

)بر(

)3(

.ا7ءا-فى6:الاية،افألا!رةس!

.9Y:الآيه،انبقرةرةسو

.11-1617:الايتان،أبتكرةارةلص



الاولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

كنتضوبمااتكئبلحدونكت!بمارلئتنكولؤاولبهنألثه

باتكفرأيةمركمأزبابأوألنبتنأتمليهكةتنخزواأنيأمركتمولا!لدرسون .صيرء!و

.(1!مهو)مسلمونأنغإذبغد

شهواتهم:خلفويسيرونأهواءهميتبعونأنهمبيانثمامنما:

ولادليليحكمهملاوالنصارىاليهودمنالكتابفأهل

أهل!حيرمىوذم!:تعالىقالكمأ،برهانيضبطهم

قألوكما،حسدامهو)2(كفاراإيفنكمبعدمنيرذونكملؤلكتبا

بمالاخفوى+أنفسكمرسولنأفكلماجأيهخمالو:الكتأبأهلعنتعالى

.o(r))4!مهونقنلوتودريقابغففربماكذأشتكبزتتم

السنة:منهج:ثانيا

الحجةوا!امةالإسلامإلىدعوتهمالىهدفتفقد:السنةأما

الأهدافأسمىوهذا،وفضائلهالإسلاممحاسنوبيأنعليهم

حيث!سنتهمنثبتمأفكذلك،الرسلدعوةأنهحيتوأجلها،

أهلومنهم،الأرضأهلملوكإلىالكتب!واللهرسولأرسل

منها:بعضاأذكر،الإسلامإلىيدعوهمتعالىاللهلأمرتلبية،الكتاب

.9785-:الاية،عمرانآلسورة(;1

.901:الاية،البقرةسورة)2(

V.8:الآية،البقرةسورة)3(

منعلمية-دراسةالنصارىعلىالردفيوالجماعةالسنةأهلمنهج:لذلكوينظر)4(

الطبعة،عبدالمحسنمحمدبنعبدالراضي:تأليف-،تيميةابنالإمامجهودخلال

وكذلك:،القاهرةوالنشر،للطباعةالحديثةالفارودتى،ام599اهـ،415الثانية

عبداللهبنخالدد:والسنةالكتابفيومناهجهأسسهالكتابأهلمعالحوار

اهـ.414الأولىالطبعة،الرياض،والتوزيعللنشرالمسلمدار،القاسم



ورسولهعبداللهمحمد"من:وهيهرقلإلى!رسالتهأولا:

فإنيبعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلالم،الرومعظيمهرقلإلى

توليتفإنمرتينأجركأدلهيؤتكتسلمأسلم،الإسلامبدعايةأدعوك

بينناسواءآ!د*أكتعالواأنكنبيأفلقلومالوالأريسيناثمعليكفإن

دونمنأزلابابغصابغضنايتخذولاشئابهءلمحثركولاأللهإ،لغبدأ،وبئحبهؤ

.")2((1!مهو)!تم!وتبأنااشهدوافقولواتولؤا!انأدله

هذاغايتهاأنوجدوأصحابهء!النبيحواراتتأملمنثأنيأ:

بمبعثالحبشةنصارىبعضسمعلماأنهذلكومن،الأسمىالهدف

عشرينوكانوا-الهجرةقبلذلك-وكأنمكةإلىقدمواع!النبي

إليهفجلسوا،الحرامالبيتعندفوجدوهغ!النبيفأتوارجلا

دعاهمأرادوا،عماع!ي!اللهرسولمسألةمنفرغوافلمأ،وكلموه

سمعوافلما،القرانعليهموتلاوجلعزاللهإلى!لمج!اللهرسول

وعرفوابهوامنوادلهاستجابو!ثم،الدمعمنأعينهمفأضتالقران

أنزلأسلموا)3(وعندما،أمرهمنكتابهمفيلهميوصفكانمامنه

أشركواأليهودوالذيفءامنوائمذكتعدوةالنا!طاشذلتجدنمالو:تعألىالله

بأنلثذنصحركل!إنالوالمحاانذيفمنوأءاللذينموتأقربهوولتجدت

أنزلمآسمعوا!وإذا!يستبرونلاوأفهؤورضاناقسيسبمنهض

ءامناربنايمولونألحقمنعيفوامفاألدقعمىلف!ضأغينه!ترى+ألرسولإلى

أنونظمعأ!تمررجاءناوماباللهنؤمنلالناوما!الشهدينءفائخا

غتهامنتخرىجنتقالوابمااللهفاثبهص!اتقؤهـألفئهلحينءربنايدظنا

.64:الاية،عمرانالسورة)1(

.16/:البخاريصحيح)2(

2/28-92.النبويةالسيرة،هشامابن31(



.(1!مهو)ألمحسنينجز%لفوذفيهألأنهرخلدينا

ويهودنجراننصارى!ي!النبيحاجتحط:المباهلةثالثا:

بقولهعملاالمباهلةإلىنجراننصارىودعاباطلهموأظهر،المدينة

كنلهقالثويرلرابمن!وءادمكمثلاللهعندعيسىمثلإتماله:تعالى

منكضذمابغدمنفيهصا!فمنهأفضزينمنليهنفلاربكمنلحقا!فيكون

ثضوأنفسكئموأنفسناولمحسلىحمتمصاولمحساكؤوأبتاناأبتدندغتعالؤافملآق!

إلىدعاهمفلما!!هو)2(.ائذبينعلىأدلهلغنتفنخعلنتتهل

فييدعونهماكذباللهفأظهر،اللهعذابمنخوفأامتنعواالمباهلة

)3(.السلامعليهعيسى

معتحاورواالحبشةإلىالصحابةهاجروعندمارابعا:

سورةمنصدراعنهاللهرضيطالبأبيبنجعفروقرأ،النجاشي

عليهوصلى،تسعسنةالإسلامعلىومات)4(النجاشيفأسلممريم

عبداللهإليهأقىالمدينة!صالنبيقدمولما(،)الغائبصلاةوو!صالنبي

عنه)6(.اللهرضيفأسلم!النبيوحاورسلامبن

82.8-ه:الايات،المائدةسورة)1(

.956-ا:الاية،عمرانال!سورة)2(

(r)5012/البخاريصحيح.

.94445-االشريعة،الاجري،1592/النبويةالسيرة،ه!نمامابن)4(

.4264/البخاريصحيح)5(

4/268.البخاريصحيح)6(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الثاجماالقسم

الستةالقرونخلالىالنصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءمنهج

عيسىرسولهأرسلوتعالىسبحانهاللهأنالمؤكدمن

ليعبدواالإنجيلكتأبمعهوأنزلإسرائيلبنيإلىالسلامعليه

بعداءالمعروفيناليهودولكن،بصيرةعلىوتعألىسبحانهالله

قامواوعنأدهمبحسدهموالمشهورين،وقتالهمالأنبياء

تلاميذهوطاردوادينهوحاربوا،اللهرفعهحتىبمحاربته

إلىالدعوةوأصبحتبهميتأثروالاكيالنالسعنوأبعدوهم

ثمقليلينأناسيدعلىالخفاءفيالسلامعليهعيسىدين

عيسىديانةفيدخولهفأدعىيهوديأكانالذيبولسظهر

،المشوهالدينهذاإلىالناسودعامنهاليمسمأفيهاوأدخل

هذاأخذتالتيالرومانيةالامبراطوريةتبنتهحتىكذلكوظل

السلامعليهعيسىدينإلىيمتلاالذيالبولسيالدين

منجاءماالبدعمنبولسابتدعهماعلىأضيفثم،بصلة

الدينعنمختلفالدينهذاجعلمماالكنسيةالمجامعخلال

.السلامعليهعيسىعلىنزلالذي

بيانمنبواجبهمالمسلمينعلمأءقامذلكولأجل

معالتعاملفيالدقةمعزيفهوكشفالباطلودحضالحق

نبيهعلىاللهأنزلهالذيالدينفهذا،والأشخاصالنصوص

وأالسلامعليهمحمدعلىنزلسواءعنداللهمننزلمحمد



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

العلمأءتعاملكانذلكولأجل،السلامعليهعيسىعلىنزل

وأنحق!محمدبهجاءمأأنببيانالنصارىعلىالردفي

بدونالدينهذامنبقيماوأن،بأطللديهممماخألفهمأ

نفسهمعمتناقض!فكتابهم،الباطلهذاعلىيردتحريف

نبيهعلىوتعالىسبحانهاللهأنزلهالذيالحقمحومتناقض

!ي!.محمد

لبيأنالنصارىعلىبالردالمسلمينعلماءقاموقد

الذيالمنهجأنحاولتوقد،أقوالهمعلىوالردبأطلهم

يلي:فيماليتبينوالذيالنصارىعلىالردفيانتهجوه

والسنة.بالقرانالاستدلالا-

العقلية.الأدلةعلىالاعتماد2-

كتبهم.إلىالرجوع3-

ببعض.بعضهاالنصارىأقوالرد4-

اللغة.إلىالرجوع5-

التاري!.علىالاعتماد6-

والسنةبالقرانالاستدلالىا-

فيالمسلمينعلماءعندوالسنةبالقرانالاستدلالإن

فيعليهأاعتمدواالتيالمهمةالأمورمنالنصارىعلىالرد

لماالنصارىبهاقالالتيوالضلالاتالتحريفاتعلىالرد

التبديلمنوحفظهماالعأليةالمكانةمنوالسنةللقران



كاالنصارىالردعلىدتبجهه!دعلطءالحسلمبت

الأولىال!متةالهجريةالقرونخلال

القرأننصوصالمسلمينكلماءاسشخدموقدوإكحريف،

منها:اكسخداماتبعدةرالسنة

:النصارىعقيدةيخالفماعلىألاستدلال-أ

ألعقيدةامذهأنيثبتونالنصارىعلىردهمعندفهم

ذكرفالقران،والسنةالقرأنبهجأءماتخالفبهااقالرالخى

ميةوألو،عيسىةوبنو،التثليثكعقيدةبها،قالو!التيالعقائد

ط!لمجيير.حمدالشبيفيوقولهم،أنبيائهمفيلدارقو،عيسى

والعقولللفطوومخالفتهافسادماوبينذكرهافالقرأن

ذكرهاكماالعقائدحذهيذكرونالمسلمينفعلماءانسليمة

وبينعليهوتعالىسبحانهاللهرد3قالوماأنلهموبينواالقران

فيه.الحدضأ

ال!خالفةعقيدتهملبيانت!هـنحالقرانالعلماءبينوقد

وكذلكلقولهمالعقولإنكاروبيانقولهمفسادبذكرهوذلك

التيالسليمةالعقيدةبيانوكذلك،المسألةفيالحقبيان

يعتقدوها.أنبجب

زعمعلىردهفي-اللهرحمه-الباجيأبوالوليديضل

أدأسنأعظمتعالىاللهملك"إن:دلهالمسيحبنههـةا(خصارى

فمن،بيانأوبكلامصفاتهتستوصعبأو،إنسانفهمبهبحيط

والأندإد،ألاشحراكعنانفهـادو!أوعؤتهوقدرلهلعالىعظمته

!ماتوطولدمنآللهاتخذماثهوالأول!دالحماحبةع!تواستغناوه



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصاركطعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

.(1مهو)ضلىبماإفيصلذهبإبراإلةمئمع!

وبعثوالبلوىالغموكشفوالإنشاءبالخلقتفرد

قدرته،بعظيمربناعنفأخبروأ،ومنذرينمبشرينالنبيين

براهينهوأوضحوا،شرائعهوبينوأ،مشيئتهوتمام،كلمتهوعلو

والأدلة،القويموالمنهج،المبينبألكلامذلككل،وأمره

إلىخالفهامنوتنكب،الحقإلىتأملهامنتضطرالتي

تبينولا،المحالمنالجائزعرفماالكلامولولا،الشرك

")2(.الضلالمنالهدى

أنهمزعمهمفيالنصارىعلىالجاحظردأيضأذلكمن

عنتعالىالله"أخبر:يقولحيمساأيضااليهودعلىوكذلكاللهأبنأء

وأنه،مهه)3(وأحئؤهأدلهأتنؤأنخنمالو:القائلينوالنصأرىاليهود

تعالىاللهعلمولو،لهمالذممعرضفيذلكذكرإنماتعالى

أبأكم"إن:إسرائيلبنيعلىكتبهمنأنزلفيماكانقدأنه

".بكريأبناءوأنكم،بكريكان

")4(.النهأبناءنحنقولهممنسبحانهاللهغضبلمأ

فيوالسنةالقرآنذكرهاالتيالعقليةالأدلةبيان-ب

محمدونبيهبكتأبهالحجةأقاموتعألىسبحانهفاللهعليهمالرد

.19:الاية،المؤمنونسورة(\)

1A)فرنساراهبعلىالردفيالباجيالوليدأبيرسالة)2( c 7v).

.ه:الاية،المائدةسورة)3(

)46(.النصارىعلىالردفيالمختار41(



كا!الئئافعىالردفيا!مسعحبتعلماءجهود

تىالأواسةالثجريةال!هـونخلال

منالنصار!اعلىوانردالآدلةهذهبنقلالعلماءفقامصلاجميبه!

خا؟لهيا.

ولدلأنهوذلك،السلامعليهعيسئبنوةعتيدةفمثلأ

ومع،وأمغبهـأبمناادخلدتبأنهذلاثأدثهشد،أبغيرمن

نألايم!شإذالتثليثعقيدةوكذللث،اللهإبنيسححوهلمذلك

الأدلة.سنذلكوغير:ثلاثةاحدوانووإحدأالثلاثةيحون

الصضمنةالقرآنمةبالأدلةالاستدلإلاتمذحمن

زعمهمردفيالخزرجيآبههـعبيدةذكرهكىا:العضليئللاستدلالط

يقوق:حيثأبغيرمحنمولدهـدال!!هـنهتعالىدل!المسيحبنئرة

حينالمباهلةإلىأربائ!صملجحه!هـححماانححرسليمتسميددعا"لقد

ترابمن!يءادمكمثلالئهعدعيمىمثا!اتإمث!م:عليداللهأنزل

صاضكفمن6!أفمزينمنتحنفا؟رلكمنآحقآ،-فيافيكلنكنله.قالث!

ناو!مدكؤوإلتإناإشدندخلعالؤافثلآلحو!تجاء!!ابعدمنلمح!ه rصء

علىاللهنقنتففتجعلنتحهلثضرانفسكئموآ!سناولمحسلإكغ

."(1!ر)شصحمبمبمئ!دبينأ

السابقة،الفقرةفيالباجيأبوانههـليد5صهذماأيفحاوسثله

الذيالإتجيلفي"هـكتبتم:قوشهأيخ!اأبومحبيددحليدثيضيف

أقهـفيالربيمينعنفصارحمعدالهـتأدت:بأيديكم

أدصليب"21(.ا

)1(

)!(

.61؟2-:الأب-،ع!رانا!سورة

.الأ:16ثرق!رإنجيالما



كاا!نكماركأال-دضفيالصنمىتجه!دععصاص

الأولى!متةاالثجريةصقرون)خلال

منهماخلقمن،أدزبينهذينع!تأدمخدوعأيهاخبرني

أرأدوإذا،بإلهليمسعاجزضعيفمنهمفال!خاء!تىمحماحبه؟

مشاوردإلىمضطزاأحدهحساكانفإنمنهما؟ادح!صملمنأ!را

إلهكايكنولمسقهوزا،)عاشالمضصرأكان،الاضهـومساعدته

أسهإإذافهو،و!خالنته!وافتتهعلئقادر!كانوإنقادرا،

تعلمأما،عليهمحقدوراعاجزاالآخ!هـضعيفاويكون،لح!امن

ما!،لإ)11لفسدتأآدئهإلاءالمهفيمصا؟نلؤمالو:أنهرالمغروأيما

ولعلاضلىبماإلئمصئذهبإذ!إلةمئمعه!ماتومارلدسنآدلهاتخؤ

.")3(2(!مهو)لصفوتعماآلدسبحنلجضىعكبعفحهم

منعقائدهمعلىبيااستدلو!التيشبههمعلىالرد-ج

والسنةالكتابمنكقائدهميثبتههـاآن!حاودوفالنصارىالقرآن

علئواسعدلالهممنهروحبأنهرتعالىسبحانداللهكتيم

عقمووضحوأالرحيمالهـحححناللهبسمخلالىصنالسميثا

وجه.كلمنصهـدودمحذاأنوبينواالصتدلالهم

نأالنصارىزعم-علىمثلاعبدالجبارالقاضيفيرد

ثقولهو،القدسالروح،الابن،الأب-بالتثليثالقول

كىتغلحىا"ومحذاأساةفيقواشرحيمالرحمناللهبسمأسمسلميمتأ

المسمميناصولمنالتوحيدفيالنصارى/قولوليسأضصارىإ

.22:الايةالآنبياء،سهرة)1(

.19:ألايةةنمحنهأصم!اسهرة)2(

917(.،اVA)الصلبانمحاىاتماتامع)3(



كاالنح!ارىا!دعلىصجهه-دعلماءائمسل!ت
الأرلىالستةيةالبالقرونخلال

فحشمحنوالفرارالمغالطةيروممنهذايقولوإنما،بسبيل

وهى،الرحيمالرحمنهوالمسلمينعنداللهلأن،المقالة

النصارىوعند،كثمرةوأسماءةكثيىصفاتلهاواحدةذات

الأبيكودنأنيجوزولالههـد،الموالابنههلش!احداتأن

الروحوكذاوالدإ،أباالمولودالابنولامههـلههـدإ،أبناالوالد

")1(.النصارىمنفليسهذاغيرقال!و!ن،القدلس

يدلال!صيمالقوإنأنزعمهمفيعليهمالردأيخماوسثله

يأقلماله:تعالىقولهخلالمنالمسيحببنوةلالضعلى

إنماآ!حئإلاآ!لهعلىتقولو!ولادين!تمفىتخلوالاأذ!ض!

وروحسسيمإلمتأتمنهآؤو!لمتهآلفهرسو!صقيه!آتنعلسىاتمسيح

.(2مهو)ثضضئراأنتهوأثلنةحتقولواولاورس!ر-باللهمنوأكامنه

وبيانالاستدلالهذاردفي-الله-رحمهالغزالييقول

على"ويستدل:أولوهأوفيموهكماوليسرلهملاكليهمأنه

إلايةمنيزالعزالكتابفيوردبماالسلامعليهعيسىإلهية

فياضالنانليكوالشبيةمذهغطاءأكشفأنفأحببتالسابقة

أصمضللة".اال!بهاتمنامناالنصاهأ

.وأنه.".:قالأنإلىذلكفيأصويلاكلائحاذكوثم

شم"مني"غيرمن"ثن"هيالتيالكلمشكؤنإنماتعاشى

يريدمهومنهوروحصىيمإلمتأتقنياوو!لمضه!ه:بقولهذلاثأوضح

كبدالجباهـ)1/39(.للقاضيالنبوةدلا"لارتثبيت)1(

.171:اللآيةإتأءثسههـرة)2(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

لمالمولودوهذاأمهإلىالمنيإلقاءمنيتكونإنماالولدأن

الأمرعنعبارةهيالتيأمهإلىالكلمةبإلقأءإلايخلق

الطويل.كلامهاخرإلى")1(000.بالتكوين

النصارىاستدلالردفيأيضاالجاحظذكرهمأومثل

الذكر)2(.انفةبالاية

كتبهم:إلىالرجوع2-

لأمور:ذلكتموقد

منأدلتهموذكرمنها،والتثبتأقوالهمإلىالرجوع-أ

إليهم.ليسقولنسبةوعدمالنقلفيللامانةكتبهم

الهجريةالستةالقرونفيالإسلامعلماءحرصوقد

نسبةعدمفيمنهمأمانةكتبهممنالمبأشرالنقلعلىالأولى

القرونعلمأءبعض!أنوخصوصا،لهمعقأئدهممنمأليمس

بعدالإسلامدينإلىالمهتدينمنهمالأولىالهجريةالستة

والمهتدي،المهتديأيوببنالحسنمثل،نصارىكأنواأن

المتطبب،يحيىبننصروالمهتدي،الطبريربنبنعلي

مليئةالرسالةإذ،الإسلاملعلماءوجليواضحمنهجوهذا

وفصولهأ.أبوابهاجميعفيالمقدسالكتابعنبالنقل

الكتأبهذاأنيبينوهذا،كتبهمتناقضبيان-ب

ينفي،آخروفييثبتمكانففيمحرف-المقدس-الكتاب

171(.ا-)65للغزاليالجميلالرد)1(

)124(.النصارىىعلالردفيالمختار:ينظر)2(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

كثيراالأولىالهجريةالستةالقرونفيالإسلامعلماءذكروقد

كبيراكمايحويالثالثوالباب،التناقضتبينالتيالأمثلةمن

ذلك.بيانفيالإسلامعلماءحشدهمما

الأدلةمنبهيقولونمانقيضعلىالاستدلالوهو-ج

منهناككتبهممنالتثليثعلىبهيستدلفما،عقائدهمعلى

نقيضعلىبكتبهميستدلذلكولأجلهذا،يناقضمااياتهم

عقائدهم.

نقيضعلىكتبهممنالاستدلالوهو:المنهجولهذا

أمنلتها:منالإسلامعلماءذكرهاعديدةأمثلةعقائدهم

نإ"بل:التثليثقضيةردفيعبدالجبارالقاضيقول

فيه:جأءحيث،ذلكيكذبالنصارىيديبينالذيالإنجيل

ماذأ،الصالحالمعلمأيهاالوجهاء:أحد"يسوع""وسأله

تدعونيلماذا:يسوعفأجابه؟الأبديةالحياةلأرثأعمل

")1(")2(.وحدهاللهإلاصالحلاصالحا،

التثليثقضيةعلىردهفيالخزرجيأبوعبيدةقولومنه

هووالذيعندهم"الأب"فإنذلكصحةفرض"فعلىأيضا:

ملعونفإنه،والنقصالعيبصفاتعنوتقدستعالىأدله

أحدعلىوجدتم"وإذا:التوأرةفيقأللأنه-بالله-عيأذا

جثتهتتركوافلاخشبةعلىوعلقفقتلالقتلتستوجبجريمة

.18-18:91لوقا)1(

182(.)1/النبوةدلائلتثبيت)2(



كارىالنصالردعلىفيجهودعل!ءالمسلمبت

د!الأوالست4الهجريةو!القرخلالط

لألى"تدفنولةاليرمذأ!كفيب!!،التانيماليوإلىأدخشبةعلى

الربأعطاكمالتيأهـضكمتفجسواثلا،اللهمنملعونالمعلق

لكم")1(.ملكاإلهكم

حينالضلااصأ-منبالله-عياذاسفيهاجعلتموهولقد

هذانخمرمنباللهنستعيذعليهقادروهوالأمربهذاوصنهتموه

أصذياا&شادسب!!ونستهديه،شصرعتموهالذءبالإلخاد

كبيرأ")2(.علوانيقولوعمااللهتعالى،حرممموه

الىدمنالمهتدلمجاأيرببنالحسنذحصهماأيضاهـمثله

خه!ارقبعفرلصجردالمسيحةبضالنصارىادعاءعلى

عليهمرادافيقول،السلامعليهالمسيحفعلهاالتيالعادات

نأالنصارىمعشرعليكم"بجب:كتابهمهـتالتعمهاذا

والها،رباهـفتجعلونهالأصهذهمتلفعاىمنكلإلىواتنظ!

الأرمل!،ابنأحياإليالس"إن:يتضمناليلوكسن!كتابفإن

خلقاأحياقيالشوأن،الإسرائيليي!تاابنأحياواليسع

كثي!!ا")13.

إلها")4(.الموتىبإحيائه!هـلاءمنأحايكنولم

ألتبيان!فيالمكتطب!بحيىبتنصرقالهماأيضاومثله

ع!2،22.2،اسز!التثنيه()1

5)1نالصن!هاماتمقامع)2( r).

.24ا-18:7كالشوسنر1()

121(.،12")4/الص!حابالبمضمنأت!ب3تالحضرسال!)؟(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالافصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

أنهيثبتالإنجيلإنبلالألوهيةيدعلمالسلامعليهالمسيح

المسيح"وقأل:يقولحيثالرجالكسأئررجلالسلامعليه

علىأشكركأبي"يا:الموتىمنأقأمهالذيالرجلفي

"11(.بذلكلكوأعترفدعوايإجابتك

اللهمنللاجابةوالطلببالرسالةإقراروأي،تضرعفأي

هذا")2(.منأشد

أوصافهبإيرادوذلك!محمدنبوةعلىالاستدلال-د

عليه.إلاتصدقلاوالتيكتبهمفيذكرتالتي

كتبالأولىالهجريةالستةالقرونعلماءسبرفلقد

والبشاراتالواضحةالدلالاتوأبرزواالمقدسةالنصارى

لمج!ي!،نبوتهصدقعلىالدالة،المشهورةوأوصافه،المتوافرة

منبها،خاصمبحثلهاأفردتقد،متوافرةكثيرةوهي

ذلك:أمثلة

"وفيقأل:حيثالمتطببيحيىبننصرذكرهما

وتلالأسعير،منلهموأشرقسيناء،منالرب"جاء:التوراة

")3(.الصالحينمنجماعةومعه،فارانجبالمن

وكلم،التوراةفيهأنزلاللهأنسينأء:جبلمنفمجيئه

إنمامريمبنعيسىدينأن:سعيرجبلمنوإشراقه،موسى

.13،13ا-.:1fبمعناهيوحنا(1)

.0اا،'1)5الإيمانيةالنصيحة(2)

(r)332:التثنيةسفر.



جيهودعل!ء(لمسلمب!في!لردعلىايماليىه

الأود!الستالهجريةالقروتخلال

جبالطمنواستعالاؤه،الرومجبالوهيئسعيرجباقمنأشرت

ولافيها،4إلبوأوحئمنها،!يه!س!حمدابعثاللهأن:فاران

ألمسيالله"أن:التوكأاةفيبقالفقد،م!ةشارانأناختلاف

ئاران")1(")2(.إلصماعيا!وابنهاهاجر

:قاقجسمايالطبرربتبنعلىقبعهاماذكرهذصكومثل

كاظهـ!قبم:ليئقلالن!،"أي:يتهولالنبيأشعياصحف"وفي

خفع!أحدهح!متبحيمأراحصبيمأ!ى:قلتى؟تفمافانفر،

ستهحتالصا!ء:أص!همايقول!،جما!علىوالاخرحماكأ

الفخرة")3(.وأصنامهاحابل

أ!حصارومحماحب،!لمجيهصحم!عوالجم!!فصاحت

أجمم!أو،الس!الامعلبءمرحمبتعيسس-هرومنثم!ناباتنهات

(دح!حاهـ؟بركوبعيسىمنأشهمافجملب!!بجمهدحكاي!هـحمر

بالنبيأثنانهاوهدمتبباب!!الأصفامعبادخسقطتوإنما

بابلمدركزألتفما،بغبهـهولابعيسىلاوأمت!،صلى!هـحمد

هـحمدزمانألىالسلامكليهإبرأهيمقوممنالأوتالىيعبدودت

.")4!وأمتهء!الل!

بنب!هـةمبالثهـاتححربحاالخزرجيأبه!عبيالةأيضاويذ!

)2(

)3(

21.21:الت!".سز
هـيد!

.\()/41الإ!مافيقياال!حبصغ

.ا:1ا\أشي!ء

.(1914،015جملىلخ!هـحيصدالنبينب!-إثباتصبوةوالد؟الد-يئ)؟(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال5النصارىعلىالردفىالمسلمينعلماءجهود

محمدالنبيأوصاففيقالحيثأشعياء،نبوةفي!محمد

فيفيظهروحييعليهأنزلنفسيبهسرتالذي"عبدي:!ياله

العيونيفتح،الأسواقفيصوته...لايسمععدليالأمم

وما،الغلقالقلوبويحيي،الصمالأذانويسمعالعور،

يأتيحثيثاحمدااللهيحمدهأحمد،غيرهأحداأعطيهلاأعطيه

كلعلىدلهيهللونوساكنيها،البريةتفرح،الأرضأقصىمن

هذافأعتبر0")1(.00.رابيةكلعلىويكبرونه،شرف

")2(.00.كفأيةففيهالتصريح

التاري!:علىالاعتماد3-

لأمور:التأريخعلىالاعتمادتموقد

وقتعنكتأبتهلبعدوذلككتابهمتحريفبيأن-أ

لاالتيالأحداثبعضذكرخلالمنوذلكالرسولإرسال

منيبينونفهم،الرسولإرسالىوقتحدثتتكونأنيمكن

.المقدسالكتابكتابةفيالسندانقطاعالتأريخخلال

منالمقدسالكتابفيالمخألفةالقضايابعضرد-ب

التاري!.خلال

وثنيةكانتسواءأصولهأإلىالعقائدبعضإرجأع-ج

قائليها.إلىونسبتهاغيرهاأو

الاعتمأدقضيةتحتالمثدرجةالثلاثةالأقسامهذهوكل

ا-7.أشمعاء42:)1(

226(.)225،الصلبانهاماتمقامع)2(



الأولىالقرونالهجريةالستةخلالاهالنصارىجهودعلماءالمسلمينفيالردعلى

الرسألة.منالثألثالبأبفيجليةواضحةالتاريخعلى

اللغة:4-

النصأرىعلىالردفيالمسلمينعلماءاستخدموقد

طريقين:منللغةاستخدامهموكان،اللغة

فسادوبيانالمقدلصالكتاببهاكتبالتياللغة-أ

وقدالكتابهذابهاكتبالتياللغةخلالمناعتقادهم

لهدفين:اللغةهذهاستخدمت

عليهم.والردعقيدتهملفسادإ-

التدليلفيالقومللغةالمسلمينعلمأءاستخدامولبيان

عليهم.والردعقيدتهمفسادعلى

مسألةفيعليهمالردفيمثلاعبدالجبأرالقاضييقول

في"سيروا:قالالسلامعليهعيسىأنوزعمهم،التثليث

")1(.القدسوالروحوالابنالأبباسمالنالسوعمدواالبلاد

0")2(.0.عليهكذبمنأولالمسيح"ليس

"يجوز:ذاتهالنصحولالمتطببيحيىبننصرويقول

حكمتمفكيف،بهأعلمماهوإلىفيهذهبالمسيحيكونأن

تعالىاللهإلىأضافهالماالأسماءهذهإلىذهبأنهإلى

وقد،الثلاثةالأقانيموهيأسمأء،لهوجعلتم،إلهيةوصارت

مأاستخرجتمفكيف،الشخص:الأقنومأنلغتكمفيعبرتم

.2891:متى)1(

114(.)1/النبوةدلائلتثبيت(2)



كاالنصارىفيالردعلىجكودعلماءالمسل!ت

ألأونىالستةيةاليكبروتالقرخلال

لاالاذئيبالتأوي!!-تحححفونعماهذ!تعانى-بالباريأشركتموه

(.1

.يحىص!"

،بالأبالنصاهـىقولطر!فيأدشهرسفن!بفهـلومثل

وعلىعزوجاىاللهعلىالأبهـةلنهظا"وأطلتهو:قالحيث

الابنأنت"إضاك:قالىصخاالإتجيلفيوجدوالماالمسحح

.الوحيدأ()2(

أبنا"الدنيا:لطلابيقالكمااللغىءهـجاكألحنذلكوأ!عا!

ألاخرة")3(.أأبنأكا:الاخرةولطلاب،الدنيا

ص!طهجينو:محمدنب!ةبيان2-

هـحمدنبوةلبيانالنححار!ال!تمىاس!ير!امهمأمتم!!ومن

الكلصأتمعاضيإلى.(لصطبببحيئنصىهـبت3إشارمثلصرنجوو

لهموأشرقسينا،منالرب"جاء:أضثني!ادمزفيجاءتالتي

شارالت")4(.جبالكنوتلألأسعير،من

إلتهأنسينأءمنمجيئه"أن-:الله-رحمهبينحيث

أدطسعيم!:جبال!منإدضرإقه،عههـشىوكللم،راةالضفيهاأنزل

جبالوهيسعيرجبال!منأاتهـقإنمامريمبنعيسىدي!ت

صهطهغيمةمحمدابعثاللهأن:فرانأطجبامنواست!لاؤه،وم11

)1(

)2(

)3(

12(.آ،12)د4إفافالمكشخميصةفيالإيمانيةالنصجة

.3:81،406ويعتلأايوكأ!لهرس

.(222)واكحلالثماإط

.3303اتقي،عمز



كاالثكمارئالردعلىدفبعلكاءالمسل!!جكو*

لأولىال!ت6االيهجريئشنلقراكألالط

ا!إ.مكه"1شاراننأناختلافولافيها،إنيهوأوحىمنها،

إرهـب!ر:"وشيء:بقولأ-خزربمباأب!عبيدةهذ!ماومثله

"بضفاللإ!ألي!دا")2(،هـحدصإكليلانصهبمنأظهوالله"أ.دن

3(.)لمجصإ!أ(مىحسمسدهـسومىحمود،للرياسةمثل

أبصهـيةا%لمش!ودتالته!علمأءمتههـافهـعندكحيروهذا

كسبم!تصرغي!همحم!ضبوةإثباتمسألةفبصاخصص،الأولى

.النعمارى

استخدع!-محاوقد،ال!هـببقياللفقياسمخدامهم-ب

لهدشين:

يخ!ددهـلىالبتيصرالنصرأدونجيانعقائلىهمعلىلل!هـدأ-

يفهـا!!عقالذءبالمعنىلأن"يتهول!هـقماتخالفم!ان!بلهانجها

ترفضه.با!أنمازحصراللفخطيقبللاالعربيةأصلغهافيئ

استخ!امهماصيئالستهإلق!!وثعلماءمنه!جبهـضحومما

هـأخ!،أضحصا!ىايدعيهالذجماالمعنىبطلانلبيانالعربيةأدل!د

يدعوق:كماليس!!

من-الد-رحم!بأببنالحسنذحصه!ا:ذلكمثال

النص!ارىكشبييئانمسيحعلئدلهديةالعبرصنهةإطدرقخلال

ع!تءت!نبهفياصمسيىحإ!تألثعيا"وقالط-:الق-رحمهيقول

)1(

)2(

)3!

)147(.الإيمانيهالنححميحة

.3ا-0ط!13وص!سكأكأ،8!:132مز!!ثمعيقارئت

.(2)16الحملباق!ا!اتبممض



كاالردعل!التصرىفيجكودعلماءالمسلمين
الأود-الستةالهجريهالتهرولتكأللأل

الذيوحبيبي،اصطنهيتهالذعبعبديهذا:عزوجلالله

إلىويدعههـالأمم،عليهروحيواضعأنا،إليهنفسيارتإحت

الذيالقوله!ذامنأوضححستيإلىبحتاجفما")1(،الست

وأعلمعبدإ،وسماءهأصدثهأوض!حوقد،لكمحجةجعلتموه

الألضياء،ساي!أدتكمابهاويؤيده،عليهروحهيضمعأنه

)2(
.."..وص!ب

الت!انحميجتهولالتثليثمسألهردعلىاخرومثال

وهـا،الهةبثلاقلأسفاهوبالتث!ليثالقول!"إنعبدادجبار:

وجسموإشسالنىرجلالعريعبدالله:قالكصنإلا:ذلكمثال

وعث!خحمم!،وجسموإنسانهـجلالفارسيوكأالدوشخصر،

فهه!لاءقلفا:،ولثخصوجسموإنسانرجلالروميثزيد

،أجسامشلاث!5،أنخ!شأصم!وثلاتة،أنالمىوثلاثهرجالثلاثة

هـتإمتناعكميزضيلاقلنا:واحد،رجا!هوبللا:فقالتم

.أ()3(.!حقيق!.أشيتقلىشيءفيالعبارةهذهإطلاق

علىاستدالالهماععىدللىالعربيةللغةاس!خدامهم2-

أصثحبى!ابإطلالثىالك6ووالس!الكفابنصرصمنعقائدهم

يدعههـدت.صماليستالؤهـآنفيالألفاظمعانيأنوبيان

هـاستدالالهمالذيالمنهجهذاعلىيدلومما

.أ:43أشعيا)1(

11133.!112)4/ال!حبالصهـ(بضمرأب!ببنالحسمنا!ةرسا(؟)

91.د)1/غالنبىدلائكتثبيت)3(



كافيبالردع!!النصارىجهودعطءالمسل!
الأوسالست!الهجريةالثرونخلاأ!

هذاأدتوبيانالكتاتنحموصمنعتهائدهمعلى"النصارى"

الجاحظقول،نيدعوكياهووليمرأعلبا4استدلأستدلالالا

تعالئ:بف!له(لمسيحبضةعلىالنكحمارىاستددلالعلى95رفي

عصلىإتئمهاأؤو!تهآللهرسو!سسيه!آتنعيسىتمسبحألم.نم!.م!

.(مامنوامهـ)1منهوروح

فيئزيبموماكتابناعنورألتموناإن"إتكم:لهمقلنا

rم،وكمالاملغتكمفييجوزعماتسألونامولوكلامنا،لغتنا

نعرفالاماإدلهعلىوقلنايجوزألامالغتنافيجوكأناأننا!و

الاحاوأسصهـأ،المكابرينحدفيوالسامعيمتاللهعندبذلكحضا

بكموجزناسألتممماأكثركمأعصساإقدوكفا،المنقطعينهـت

ثكلمته"اللهروح"عيسىقلنا:إذكناودى،أمنيتكمفوق

:ونقولإدها،ونجعلهولداإدلهيجع!لهأدثلغتنافيعليناوجما

وبطنعيسىبدنإلىمفةفانفصلتاللهفيكانتروحا"إدت

وروحاللهروحجبريلسص!إذااللهإنقلنا:إذ!فكنامريم

قدو،عيسىفيتقودلن!افيهنتك!هـلأنعليناوجب،التدس

2(.0")0.ذلكيجوزولاديننامنليسذلكأدطعلمتم

إله!ةعلى"ويستدل:يقول!حيثالغزاليعندومثله

الايةمنالعزيمكأالكتابفيوردبماالسلامعليهعيسى

الناظرلي!نالشبهةهذهغطاءأكشفأنفأحببت،السابقة

.171:الايهالنساء،رةدص)1(

إ؟112.ولباحظإلخا!قعليالردكأالم!ار)2(



كاالنك!اركطالردعلىفيجي-دعلطءالمسل!

الاولئالسطالهجريةنوالتكركألال

0")0.11.المضلةااصثحبيهاخاامنامناالنصكصذاشي

العقلية:الأدل!علىالأعتماد4-

يلي:كماالعقليةللأددءاستخدامهمجاءوقد

والسنة.القرانفيالعتهلبةالأددهعلىالاعتماد-أ

ا(حقليةالأدلةعلىالاعتمادطهـديئسدكهمبهـضحومما

الخم!كأجيأبه!عبيدحقالهماالنصصاكأهـا،علىردهمفيالقرالنفي

مث!!إتمهو:تعالىفهـلهكنارضوعالموهذافيئ-الله-رحمه

اذحق)*ببمبمفجكونكنلهقالى!صترابحمئخد؟اءإدمحثلأللهعندعيمى

العلىمنكخذمابغدمنفيهحآخكثتنرححبماكفترءتمنت!كنفاللالرلكصت

ثصثأ!سكموأ!سناولمحسدحمتموفمآءناصثؤوإشاناأشاندختعالؤأفمل

المتصصلهوهذاإلق!حأئدصجمتعلىالتهلخنتففتجك!نتتهل

ألئهثجنقرلؤأفإن!تمتحيهوآاتحزليىلهوالت!وإثالئهرإل!إلهمنومماآدحق

بتنناسه!ام!لصىإل!لعالؤأ%د!صبفيقاقلو+!أصفسدي!شابأعلإء

أربابابعضحاجغفحفايتخذولاشتا-بهثنثركول!ألل!ل!!نخبد،أوبتحبهز

يأقل؟لآكا!ص!دوتبألاأشههوأفتولوألؤالهفينأللهدو9تمن

صاتإل!وأؤنجيلألتؤرسهآنزلتوماإبنهمفىتحاجوتلمآلى!تت

فلمعلمله-لثمفيماجخختؤهؤلاهأ!تغقوتأفلاحبغده

إئرهيمماكانئرر!)لغدهـنلاوأنتضيغموألل!بهءضتغل!3ليشفيماتحآتجون

تإشألمحتنركينمنوهـاكانض!لصاححيفاكاتولكننعكراشاولا"ثوديا

ولىوآدخهءامة!أوالذلىألنبىوخذااتبعىل!ذينبإبزهيمألناسأؤلم!

.!!Y\1-1ا-)د!ثالجميلال-*(1)



جيودعل!ءالمسلمب!فيالر*علىالنمارىه

الأولىالشهالهجرجمةشذالقركأللأل

فىصإيضنوتومالههـلصبنونكؤاتكتبأقلصتطلىلفةودت!ائمؤمفين

شدصرنج!هـحمدسلبتالصسيدوأد!،(1ث!)!بمم!محروتوماأنفسهتم

وأتهـاذساكمنعه!افصأحباعدء،اإلىالنصارىأربابدعا

إدلهسإلاءاطهفهمط!لؤ؟نلأأنهالمغىهـورأيهاتعلمأما...عليه

")3(.00نفسدتا!)120

حيث-الله-رحمهالباجيالوليدأبيعتداخرومثال

الراهبأيهالأعجب"وإني:بقولهالنص!هـانيالاهـاهبعلىيرد

!أعلع!وخقدمكقومكفيفضلكمنإلينايصلماعلى

تضمن!فيمامعرفتكوعدمغفلتكفرطمنيبدومماملتك

نأالدهاضا-صيض!!أدنيقدراللعينإبليسأدنىمنكتابك

سكءافالد4إ)إممأ؟وق!لكقولنامعالقويمالدينإلىيهديه

مانقضفيدمهبذلقدكانإذاللىقدرةفأيقدير"شيء

هـإمح!رحعلىيتدرأفلمخلقهمنوغيرهإبليسرشرعه

000")14.أفسد

من3الفاسداللوازملبيانالعقليةالأدلةاسفخداميهم-ب

مهم.در

اللوازم:الأولىاليجىهـيةالست!!نالترعلماءبينصط

)2(

)3(

)4(

95.06-:يةألا،انعىاللمص!رة

.22:الايخة،الأنبياءرةلمه

)141(.اصلباناها!تمفامع

.(VA)77،لى!ن!اقاهبعلى!دادفيالباجيا!!ليداأبي3عالهر



الأولىالستدالهجريةالقرونخلالالنصارىعلىالردالمسنمب!يعلطءجهود

اردمنهـجبةفيذأسكواعتمدوا،أخححمارىالأقوالالنامسدة

عليهم.

قضيةعلى!دءفيأبهـببادحسن3؟كرما:ذلكأطمثا

ذلكمعلكم.ولابد.".2:جقوذختص4يلطوكلامفيالتثليث

،الفرقفماوإلا،التخميسإثباتأثأشثليثاإبطالمن

1()1(.فرقمنوهيهات

سهمكو

قصةفي-اللهرحمه-الغزاليحامدأبيآضهـ/قههـلومثال

الأقانيبمتأويلشيسل!ا"وقد:يق!هـلحيثأيضاالتثلحث

وادخارجالذعنفيأعةاتلأثةبوجودل!الضألكأمهممسلكا

.(")...وحتهاصقيهاذواتهامتباينة

لعقائدهم.الدافعيردالتقنتالأدلةاستخدإمهم-ج

العقتبةالأدلة!ذهخلالمنافبماسلامعنماءيبينحيتا

،حتهيؤةالنص!ارىيعيشهالذتيو،عقائدهمتعني!ألذيااله!أقع

.يعوهلمأمذللثوعوا

قوأطحقيق!بيانفياد!احضافهـل!:ذلاكأمثلةومن

إدئهأنتزعمالنححمارى"%لتا:السلاعليهعيسىببنوةالنصارى

"إخ!هـي")3(الم!هـاريينقاكالمسبحوأن،مريمابنأ!مسيحاهو

)1(

;Y)

3()

1164.،/4163)ال!!حابالبمفيأبهـببنالحسنرسالة

.(1)56إدجعكي!سأالرد

.48،؟A:هـامتىإنجيا!
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")1(.عمهماللهيكونأنلجأزأولادللحواريينكانفلو

عندالفداءعقيدةعنأيوببنالحسنقولومثل

أرادأنهالسمأءمنعيسىنزولسبب"وتعتقدون:النصأرى

وجدنافقدالشيطأن،ويربطالخطيئةويتحمليخلصكمأن

لمكانماأعتىوالشيطأنتزللموالخطيئة،يقعلمالخلاص

السماءمننزلالمسيحأنتذكرونووجدنأكم...يربط

هذامنليطولالعجبوإن،والآلامالموتبنزولهفأبطل

يستقبحلموممن،فيهيتفكرولمقبلهمنمنهوأعجبالقول

القولهذامثلعلى-وتعالىتبارك-دلهديانةيعتقدأن

،المشاهدةبهوتنبيءالعقولبهتشهدعماالبائنالمحال

وأبطلأمحلهوماعقدمنببعيدهوفماإليهاالناسويدعوا

0")2(.00منها.

السوية.الإنسانيةالفطرمعتتناقضأقوالهمأنبيان-د

عنيعرضونمأبعضمنالإسلامعلماءيهدفحيث

لفطمحالنصرانيةالعقائدهذهتصادمبيانإلىالنصأرى،

منهاتشمئزبلتتقبلهالاأنهاإذالسليمةالسويةالإنسانية

وتستقبحها.

.النصارىعلىالردفيالمختار)1(

)4/701،تيميةلابنالصحيحالجوابضمنأخيهإلىألوببنالحسنرسالة)2(

.)801
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النصأرىعقائدعنالمهتديأيوببنالحسنقولمثل

دخلنيالذيالشكفيأمريابتداء"إن:إسلامهسببوعن

عشرينمنأكثرمنبهبالقولوالاستبشاع،عليهكنتفيما

دلهالتوحيدفسادمنالمقالةفيعليهأقفكنتلمأسنة،

ممأوغيرهاالثلاثةبألأقانيمالقولمنفيهأدخلبماعزوجل

...النصارىشريعةتتضمنه

،عوارهليبانفيهالفكروأجلتتبحرتهإذاوكنت

منالذيالإسلامدينفيفكرتوإذا،قبولهمننفسيونفرت

وشرائعهمستقيمةوفروعهثابتهأصولهوجدت،بهعليالله

00")1(..جميلة

حولالمهتديالمتطببيحيىبنثصرقولومثل

قولهم"أمأله:السليمةالفطرورفضوالاتحادالتثليث

ولووأفحشها،المذاهبأشنعمنفهوالاتحادفي""النصارى

مذاهبهمبفحشوجوههمعلىالخزيقناعألبسواقوماأن

بالاتحاد")2(.قولهمفيالنصأرىلكان

أقوالهم.فيالتناقضلبيانالعقليةالأدلةاستخدامهمهـ-

،المتقدةبعقولهمالهجريةالستةالقرونعلمأءبينفلقد

عقائدتحويهما،العقليةواستنتاجاتهم،الدقيقوفهمهم

عنيحيىبننصرماقالهمثل،وتعارضتناقض!منالنصارى

98(.)4/88،الصحيحالجوابضمنأخيهإلىأيوببنالحسنرسال)1(

)65(.الإيمأنيةالنصيحة)2(
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الإيمانشريعةأوبتسبيحةيسمىمأأو،النيقويالإيمانقأنون

وهاءمنفيهمأوبينوفحصهغورهسبرأنبعدالنصارىعند

الفسادأثواعمنجمعقد"وكم:قالحيثوتعارضوتناقض

شيءكلمالكالأبالواحدبالله"نؤمن:قولهموالبطلان

يعنونالذيالابنأنأثبتوأقديرى")1(،لاومايرىماصأنع

،مملوكفهوالأشيأءمنشيءلأنهمصنوعمملوك"المسيح"

،مصنوعفهويرىلامماأويرىممايكونأنإمايخلوولا

بكرالمسيحيسوعالواحد"وبالرب:بقولهمذلكنقضواثم

لافهذاكلها،العوالمقبلأبيهمنولدالذيكلهاالخلائق

إلخ")2(....زمانتقدمهإذاإلايعقل

ترون))ألا:التثليثعنعبدالجبارالقأضيقولومثل

حقائقهواستوفيتماوأسمعتموهالتثليثمعنىأعطيتموناقدأنكم

بأهوإله!تقولونأنكمترونألا،عنهالعبارةبعضومنعتم

مولودابنهووإله؟رازقخالقعالمقديمقأدرحيوالد

نأيجوزولاوالد،ولابأبليسرازقخالققديمحيكلمة

خالقعالمقديمحيقدسروحوإلهأبا،ولاوالدايكون

منهاواحدكلفيفقلتم،أقانيمثلاثة:هيقلتمثم،رازق

أعطيتموقدبألجملةالإقرارامنوامتنعتم،وقديموربإلهأنه

للبطريركوالتصديقالتحقيقعلىالمجموعالتاريخانظر:.النيقويالإيمانقانون)1(

.ory،)013البطريقابن

AI(.،)96الإيمانيةالنصيحة)2(
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.(")1التفصيل

بعضهاالنصارىأقواللردالعقليةالأدلةاستخدامهم5-

الأقوالبهتتصادمأنيمكنلاالحقأنلبيانوذلك؟ببعض

واحدا.وجهأإلايحتمللافالحق

مابيانعلىواعتمدواالإسلامعلماءذلكوضححيث

هيتعتبرمسائلفيبينهمفيماخلافمنالنصارىفيهوقع

عليهأ:يتفقواأنيجبالتيعقيدتهموأساسدينهمصلب

الملكانية"صرحت:التثليثعنالشهرستانيقولمثل

وأخبربالتثليثصرحواوهؤلاء،الأقانيمغيرالجوهربأن

.مهو)2("ثنثةثالثآللهإتقالوا!فراتذينلقذمالو:القرانعنهم

ثلاثةأقانيمذوواحدتعالىاللهإن"نسطور"وقال

علىزائدةليستالأقانيموهذه،والحياةوالعلمالوجود

هو.هيولاالذات

أنهمإلاالثلاثةبألأقانيمقالوافإنهميعقوبأصحابأما

وهو،هوالمسيحالإلهفصارودمالحماالكلمةانقلبتقألوا:

هو")3(.هوبل،بجسدهالظاهر

بمأالأناجيلأحديذكرهالذيالتناقضاستخداموكذلك

الاخر.الإنجيلأورده

)1/59(.النبوةدلائلتثبيت)1(

73.:الاية،المائدةسورة)2(

)225(.للشهرستانيوالنحلالملل)3(



كاالنصارممطعلىاددفيالمسمينعئطءجيود

-!ألأوالس!يئالهجر5وناككأدلأأ!

ولاةاالباب

ال!سلمينعلماءجهوفى

الألوهيةفيالنصارىعقيدةعلىالىدفي



كاعسالن!رىعل!ءالصلمبتيراد!6ج!-9

الأود!الستالكب-يئالكرونخلالط

البابهذافيجهه!ذ!مال!!نال!لماءفامحرفيى
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تمهيد

البابهذافيجهودلهمالذينالعلماءذكرفي

حصلوهالذيالعلمأمانةالستةالقرونعلماءحمللقد

مسائلفيالنصارىشبهات2ضدالإسلامعنالذودفي

فيالنصارىلأقوألدحضهمخلالمنوذلك،الألوهية

وهو،القدسوالروح،بالأبوقولهم،عيسىوبنوة،التثليت

الثلاثة.بالأقانيمعندهميسمىما

الموجهةرسالتهاللهرحمهأيوببنالحسنوسطر

فيالنصارىدعاوىزيفويبينالإسلامإلىفيهايدعوهلأخيه

شيخنقلهاردهافيوقوتهأبابهافيولجودتهأ،المسائلهذه

ب"الجوابالموسومالشهيركتابهفيكاملةتيميةابنالإسلام

".المسيحدينبدللمنالصحيح

"نصيحتهفيالنصارىيحيىبننصرنصحوقد

فيالغزاليوجملى،الرديةالشبههذهعنبالرجوعالإيمأنية"

الإنجيل.أهلعلى"الجميل"رده

فيالعقأئدهذهبطلانعبدالجبارالقاضيأثبتكمأ

!لمج!".محمدنبوةدلائل"تثبيتالموسومكتابه

إلىأرسلهاالتيرسالتهالباجيالوليدأبييراعأبدعكما

فيالزائفةودعاواه،الكأذبةمزاعمهعليهيردفرنساراهب

وغيرها.الألوهيةمسائل



كاآال!رىعلى6جثودعلماءالمسلمينفيالر

الأولىل!متةاقيالهجرذوالقركأد!ل

أبوعبيدةمحملبانيمهاماتوقمع،ادجاحظعلييهمردكما

اصيرهـجملارد(البابمذافيأيضاعليهبمورد،ادخزرجي

منهم:العلماءمنجملة

ربنبنوعلي،والماتويدي،والشهرستاني،الباقلاني

والماوردجمما.،الطبري
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الأولالفصل

التثليثدعوممطردفيالمسلمينعلماءجهود

هي:واحدةبدعوةجميعاوأنبياءهرسلهتعالىاللهأرسل

،العبادةبهذهوعلاجلوإفراده،لهشريكلاوحدهاللهعبادة

أنوإلةإلالؤحىرسولمنقتثمنأزسقناومما!الو:تعألىقالكما

لقومه:قالالأنبيأءمننبيوكل!مهو)1(،أنافاغبدونإلالاإله

.غئر!جمهو)2(إلهقنلكمماأللهأتجدوأمالو

السليمة:الفطرعليهوجبلالخلقاللهخلقهذاوعلى

")3(.الشياطينفاجتالتهمحنفاءعبادي"خلقت

الرسلمنغيرهكدعوةالسلامعليهعيسىودعوة

بهتكلممأفأوللهشريكلاوحدهاللهلعبادةدعوةوالأنبياء،

كما،تعالىدلهعبوديتهإثباتمهدهفيوهوالسلامعليهعيسى

ءاتمنىعتدآدلهإفقالمالو:الكريمالقرأنفيعنهتعالىاللهحكى

.(4!مهو)نبياوجعلنىآلكنف

ايتحرءيللبهنىألمسيحوقال!الو:بقولهنبوتهبعدقومهونادى

25.:ايةالأنبياء،سورة)1(

.95:اية،الأعرافسورة)2(

الناروأهلالجنةأهلالدنيأفيبهأيعرفالتيالصفاتباب،مسلمصحيح)3(

)2865(.رقمالحديث)4/7921(0

03.:اية،مريمسورة4()
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الجنةعلتهأدلهحرمفقذبالدهيمثرذمنإنهورلبمربآدلهاغبدوا

.(21!!هو)أضمامقللطئمينوماآلناروما!د5

صتيدئبفلمامالووصصدقاأيضا:قومهمخاطبأوقال

منوتجئ!ته!جايهعليتمحرماتذىبغضلحمولأحلألتؤزلمحة

!زطهذأفأغبدوةورب!مرفاللهإن!وأطيعونأللهمائقواربى

.!صمتقيؤ!مهو)2(

حرفتقدالسلامعليهعيسىبهاجاءالتيالنصرانيةولكن

فيهاتحارعقيدةإلىالقويموالطريقالمستقيمالصراطعنوابتعدت

)3(.التثليثعقيدةوهي،السويةالفطروتأبأهاالسليمةالعقول

72.:أية،المائدةسورة11(

.55،51:اية،عمرانالسورة)2(

فيهوكماالتاليةالستالنقاطفيويتلخصالمقدسالثالوث"أو:التثليثعقيدة)3(

:المقدسالكتابقاموس

الله.شخصيعتبرهمشخصياتثلاثيقدمالمقدسالكتابأنا-

.الأخرىعنمتميزةشخصيةكل2-

أبديبلظاهريا".القدسالروح،الابن"الأب،مؤقئاليسوهو3-

وحقيقي.

واحد.جوهركلهابلالهةثلاثةيعنيلاوهو4-

.متساوونجميعاوهم5-

الكتابفيتردلمكلمةوهيتناقضى،العقيدةهذهفييوجدولا6-

م(.)325عامنيقيةمجمعواعتمدهاأثناسيوسالعقيدةهذهوضعبل،المقدس

الأساتذةمننخبةتأليفص)232،233(،المقدسالكتابقاموسانظر

لكساند/جون،عبدالملكد/بطرسالتحريرهيئة،اللاهوتينمنالاختصاصذوي

.القاهرةالعائلةمكتبةدأرمطر،إبراهموالأستاذجيمس
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رسالتهفياللهرحمه)1(أيوبالحسنالمهتدييقول

"إن:إسلامهسببفيهايذكروالتي،أخيهإلىأرسلهاالتي

عليه،كنتفيمادخلنيالذيالشكفيأمريابتداء

أقفكنتلماسنةعشرينمنأكثرمنبهبالقولوالاستبشاع

منفيهأدخلبماعزوجلدلهالتوحيدفسادمنالمقألةفيعليه

النصأرىشريعةتضمنتهممأوغيرها،)2(الأقانيمبالتلاثةالقول!

ذلك،تقريرفيتثبتولاتزكولاالتيالاحتجاجاتووضع

إلىكتاب،الكتبمنولهالمتكلمينمنأيوببن"الحسن:النديمابنعنهقال)1(

!النبوةوتثبيتمقالتهمفسادوتبينالنصارىعلىالردفيأيوببنعليأخيه

ص)221(.الفهرست

الخبرةبعدبصيرةعنوأسلمالنصارىعلماءمن!أنه:تيميةابنعنهوقال

إأنه:الشرقاويعبداللهمحمدوذكرf(،>88/الصحيحالجواب"وكتبهمبمقالاتهم

النصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحةمقدمةهـ("،)385سنةقبلحياكان

ص)25(.

لمإذ،اللهرحمهأيوببنالحسنالمهتديعنمعلوماتمنتوفرمأهذا

مفصلة.ترجمةالرسالةاخرفيالتراجمملحقانظر.المترجمينمناهتمامأييلق

وأرئيسيشخصأوشخمأساسيمعناهاسريانيةكلمةوهيأقنومجمع:الأقانيم)2(

والابنالابهيالنصارىعندوالأقانيمالأشياء،منأوالذاتفيأوذاتيكيان

صاحبيوحنابهاتأثراليونانيةالفلسفةفيوردتفكرةوالأقانيم،القدسوالروح

الجمععاتقهاعلىأخذتالتيالفلسفيةالإسكندريةمدرسةطلابوأحدالإنجيل

انظر:.إنجيلهفيواضحهوكماالجديدةوالنصرانيةاليونانيةالفلسفةبين

.Y(/-wv769)الميسرةالموسوعة
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ونفرتعوأره،ليبأنفيهالفكروأجلتتبحرتهإذاوكنت

اللهمنالذيالإسلامدينفيفكرتهـاذا،قبولهمننفسي

وشرائعه،مستقيمةوفروعه،ثابتةأصولهوجدتبهعلي

اللهعرفممنأحدفيهيختلفلامماذلكوأصل،جميلة

الحيباللهالإيمانوهو،غيركمومنمنكمعزوجل

.")1(القيوم

النصرانية،دينعلىالدخيلالتحريفذلكعلىوبناء

علماءانبرىفقدالسلامعليهعيسىإلىالتحريفهذاونسبة

الساطعة،بالأدلةوغيرها،التثليثفريةعلىللردالإسلام

اللهرحمهالباجيالوليدأبيقولحدعلىالقاطعةوالبراهين

متقدميكلاممنهذافيلأريناكلدنياكنت"ولو:للنصراني

الحججوتتبعذلكعلىالمسلمينتقريعمنثم،ملتكأهل

وعجائبهغرأئبهمنولأسمعنأك،منهمقطأحايبلغهلمبما

لهويطيشسمعكيملأماوفضائحهوتناقضهوتلفيقاته

لبك")2(.

العقولتستهجنهجدابشع4قوبالتثليثوالقول

كتابهفيكاملةتيميةابنالإسلامسيخنقلهاوالتيأخيهإلىأيوببنالحسنرسالة)1(

)4/88،98(.المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب

ص)75،76(.فرنساراهبعلىالردفيالباجيالوليدأبيرسالة)2(
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يحيىبننصريقوللذلكالسليمةالفطروترفضهالصحيحة

منفهوالاتحادفي"النصارى":قولهم"أمأ)1(:المهتدي

الخزيقناعأسبلواقوماأنولووأفحشها،المذاهبأشنع

قولهمفيالنصارىلكان،مذاهبهمبفحشوجوههمعلى

بالاتحاد")2(.

أصلين:علىبالتثليثاعتقادهمفيالنصارىويعتمد

عنالإنجيلفيالتلميذ"متى")3(حكاهما:الأولى

الناسوعمدواالبلادفي"سيروا:لتلاميذهقالأنهالمسيح

")14.القدسوالروص!،والابنالأبباسم

قانونأوالإيمأنبشريعةعندهميسمىما:الثاني

بالله"نؤمنونصها:(النيقوية)الإيمانتسبيحةأوالاعتقاد

كتابهمقدمةفينفسهعنهوذلكذكر.سعيدالمتطببأبيعيسىبنيحىبننصر)1(

اقتصراباشاوإسماعيلخليفةحاجيعداشيئاالتراجمأهلعنهيذكرولمص)48(

انظر.النصارىعلىالردفيكتابهوذكراأسلمثمنصرانياكانوأنهاسمهذكرعلى

294(.)6/العارفينهدية،5791(،5691)2/الظنونكشف

منأنهإلأ،معروفينغيرووفاتهولادتهوتاريخ:كتابهفيالشرقاويد/يقول

العلاءأبيلزوماتمنشعريةمقطوعةنقللأنههـ()944سنةحئاكانأنهالمؤكد

له.مفصلةترجمةففيهالتراجمملحق:انظر.بتصرفص)94("المعري

ص)65(.النصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحة)2(

فيكان،إليهالمنسوب،الأولالإنجيلوكاتبرسولا،عشرالاثنيأحد!هو:متى)3(

.(Arr_Aryص)المقدسالكتابقاموس"ناحومكفرفيجابياالأصل

91(.)28:متىإنجيل)4(

التي=المدينةوهي،الشرقيالبرعلىاسطنبولأعمالمنوهي:نيقيةإلىنسبة)5(
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وبالرب،يرىلاومأيرىماصانعشيء،كلمالك،الأب

بمصنوع،وليسكلها،الخلائقبكراللهابناليسوعالواحد

العوالم،أتقنتبيدهالذيأبيهجوهرمنحقإلهمنحقإله

أجلومن،الناسمعشرأجلناومنشيء،كلوخلق

وصار،القدسروحمنوتجسدالسماء،مننزلخلاصنأ،

فيوصلب،وتألم،البتولمريممنوولد،بهوحبلإنسانا

وبيلاطوس)2(.تيطوسإا(،أيام

وصعدمكتوبهوكما،الثالثاليومفيوقأم،ودفن

تارةللمجيءمستعدوهو،أبيهيمينعنوجلسالسماءإلى

القدسبروحونؤمنوالأحياء،الأمواتبينللقضأءأخرى

محبته،روحأبيهمنيخرجالذيالحقروحالواحد

واحدةوبجماعةالخطايا،لغفرانواحدةوبمعمودية)3(

المسيحا!يزعمونأ!لاعشروثمانيةثلاثمائةوكانواالمسيحيةالملةآباءبهااجتمع

أظهرواوبه،الملةلهذهالمجامعأولوهو،المجمعهذافيمعهمكانالسلامعليه

دارص)333(الحمويلياقوتالبلدانمعجمانظر:.دينهمأصلهيالتيالأمانة

صادر.

م،75عامودمرهاأورشليمبحصاروالدهعهدفيقامرومانيامبراطور:تيطوس)1(

.وبومبايهرقلانوممدينتيواحدةليلةفيفدفنالفيرزوقبركانأيأمهعلىثأر

267(.245،)11/الحضارةقصة:انظر

المسيح،تسليمأرادالذيهورومأنييهوديحاكمالنبطيبيلاطوسهو:بيلاطوس)2(

الحضارةقصة:انظر.م36أوم26توفيقيل.الصديقهذادممنبريءأنا:وقال

11/237(،)923.14/9121(

والابن-الأبباسمبالماءالغسلفيهايتمالنصارىعندمقدسةفريضةالتعميد:)3(
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الابدين")2(.أبدإلىالدائمةبالحياةونؤمنجاثليقية)1(

الهجريةالستةالقرونفيالمسلمونالعلماءدحضوقد

والبراهين،الحججمنبكثيرالمزعومالتثليثهذاالأولى

منها:

"إنا:قولهفياللهرحمهأيوببنالحسنذكرهما

ماإليهدعاكمالذي،التثليثمعنىفيتقولونوجدنأكم

عليهالمسيحعنالإنجيلفيحكاهالتلميذمتىأنذكرتم

النأسوعمدواالبلادفي"سيروأ:لتلاميذهقالإذ،السلام

القدلس")3(.والروحوالابنالأببأسم

نأفعلمتمبعقولكمالقولهذافيفكرتمإنوإنكم

محدثالهأنعلمتمالعالمحدوثثبتأنلماأنهبذلكالمراد

بعدالمسيحيسوعبدمالخطيئةأدرانمنزعمهمفيالثفسلتهطيرالقدسوالروح

القدسوالروحوالابنللأبوطاعتهمبإيمانهمالكنيسةأمامجهارااعترافهم

،مراتثلاثالكاملبالتغطيسبعضهمفجعلهفيهواختلفواالوحيد،معبودهم

.()2/2301الميسرةالموسوعة:انظر.الوجهعلىالماءبرشيكتفيوأغلبهم

)97(.المنجد.الأسأقفةمتقدممعناهايونانيةكلمة:جاثليقية)1(

المجموعالتاريخ،البطريقبنسعيد:كاملاالنصهذاذكر:الينقوىالإيمانقانون)2(

ادمعهدمنالكليهالتواريخمعرفةفيعيسىأخيهإلىكتبهوالتصديقالتحقيقعلى

اليسوعيينالاباءبمطبعةبيروتفيطبع13(،ا-اص)35النبويةالهجرةسنيإلى

.ام559

الفضللأبيالإنجيلحرفمنتحجيلمنالجليلالمنتخبوأنظر،عزوهسبق)3(

هذاعلىالردفصلحيث،البندريالعنقاويرمضانتحقيق،المالكيالسعودي

.'(46،ص)131.القاهرةالحديثداروشعزا.نثزاالقانون



ألاوسال!شةالهجرقيتالقرشضمملألىا!نصار!عغرالردفيئالمسلمبعل!اءجهود

لألنناطصقا،ثم،حياهت!!هيثتصثما،كصهـجوإشيئافتوهمتموه

ناطتى،ولالنامخقينكسماوادحعب،حيولاأحيينقسمالشيء

ونطقاحبإهأدهأفأناقيىحيلضيءأنهبذلكعلمتمهـانكم

ادجههـهريةإ11.فيهووطصاال!ت!خصر،فىبغيره

شأخبرونا،ونطتىحباةلهادحي!لالطإذا:لحمفنقوك

ذليل؟عابرأم!هـيزمحادرأنهأتقوا!ن،عنه

قدرةولىفأثشوااقمنا:تعزيئقادرههلللا،:قلتمفإن
هـهـ.

وحكمة.حيأةلهأتبتمكما،وعزغ

جنفس!4،يزعزبننهح!4تدرلأفىذلكيلزمنالا:قلتمفإن

ولانجنفس!،وناروتبثفس!حئإق4فقولوا:وحذلت:لكمقلنا

وإلا،التخميميإشبا"تأوالتثليثإبطالمنذللثمعلكمبد

1()2(فرقمنوهيهات؟الفرقفما

متىلفعلىمعدقاحصذلكأيإببناوجسنل!ويقه

أ!هـالنصومحم!النصارىيعتبرهوإلذىالسصابهت"التلميذ"

;Y)

!هـ:وشا!م!هـضوع،يلاكانتالى"عيالتفيوجدتإذاهـهـماهيه:!ىالبم

المعجبماننس!..اممم!هـض!وهههـمقابلقديصا،أوحتنحادئابنشى!القائمدج!المو

424(.)1/النهلسنيئ

دذمامنهوضيئاr(4،اآ4/3)الحححبحابالبمفسأب!ببنحمنارساله

!أيخنهى!لا114(.)3//والعدكحيدالةأبهـابشيالمغنيفيكبدالجبارالقاضي

الحمناتإثباتع!نالبعد!تيتف!حمحخر،إكأ!إلىنفممر!نالاستدا،لهذافي

له.إل!ثعخزعقيهدةميحصمتالثدماءتعددعن!-!؟



كافيالردعلىالنك!ارىجهكه-دعمكا!المسمبن

الأولىالسذاليجربةالقرونكأللأل

كالت-إنمعناهبحتماىكلامأ)وهذ!)1(:بالتثليثتصربحا

تأإلىالآلناظهذهيجمعثنهفيهذهبيثونأن!!حا-

التيالقدسوروحالمسيحنبيهوبهـكةاللهبركالمحتلهمتجتمع

نجعضكمالدعاءأردتمإذانراكمو!د،والهـسلالأنبياءبهاب!يد

ومعنى،معكتكودطالتديسفلانصلاة:قلتملبعض

؟أموركعلىيعينكالنبىفلانوإسمالدعاء،:الصلاة

الرسولوأطيعواأدلهسأطيعوأءامنواالذينيأيها):تعالىلمحالوكما

.)2(!ىلأضاواولى

المسلمين،منالأمروأولينبيهبطاعهطاعتهيقرن

؟")3(.الهةجميعاإنهملذنكلأفنض

"متى"نصعندالمعتزليعبدالجبارالقاضيويقول

")4(00.عليهكذلمحتمنأولىالمسيح"ليس!:السابهت

السطلامعليهعيسىنيكهأنالمستحيلمنأنهموضصحا

هوالأنبياءعلىالكذتوأنخصوصاهذا،مثلقالالذمحماهو

مك!ثيرإلىأيضاالكذبهذأتعدىوقد،إلصهـإئيلبن!ئيدأب

النصرانية.والشرائعالعقائد

)?(

)؟(

(r)

!4(

بالتثليثالتص!بحشي!اضخاالنحا!هذايعتبم!حيثالمتدسالكتابلم!تقاموانظ!

ص)232(.

.95:آبة،إلنساءكأءس

.(016)4/المس!دبتبداسااصيتالصحي!ابالبم!ب،أب!ببتالحسنرساك

1(.!4)1/عبدادجبأرا!نقاضعبةالتدالائكتثبيت
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التيالهشاشةمدىفيوضحالمتطببيحيىبننصرأما

النصبهذاالتثليثعلىاستدلالهمفيالنصارىبهأتعلق

فيهذهبالمسيحيكونأن"يجوز:فيقول"السابقمتى"نص

هذهإلىذهبأنهإلىحكمتمفكيفبه،أعلمهومأإلى

لهوجعلتم،إلهيةصارت،تعالىاللهإلىأضافهالماالأسماء

نألغتكمفيعبرتموقد،الثلاثةالأقانيموهيأسماء،

بالباريأشركتموهمأاستخرجتمفكيف،الشخص:الأقنوم

يصح")1(.لاالذيبالتأويل-تصفونعماذكرهتعألى-

المعلومفمنالينقوي،الإيمانلقانونبالنسبةأما

وضح"إنما:القانونهذاأنالنصارىبهيقرالذيالواضح

ميلادية!)325)3(عامنيقيةمجمعفي)2(أثناسيوسأساسه

في)4(أغسطينوسيدعلىالاثناسيوسيالقانونهذاوتبلور

126(.،ص)125النصرانيةالملةفضححةفيالإيمانيةالنصيحة)1(

بألوهيةقالالذيهو،الاسكندريةبطريرك373()592،الاسكندرياثناسيوس)2(

اللغةفيالمتحدانظر،نيقيةمجمعفيارلوسرأيوقاومالسلامعليهالمسيح

ص)22(.والأعلام

التيوهيبتركما،نيقيةمدينةفيعقدالذي،المسكونيالمجمعهو:نيقيةمجمع)3(

"."أزنيكحالئاتسمى

للسريانالمشرقوسائرأنطاكيةبطريرك،برصومالأولأفرام:أغناطيوس)4(

دمشقفيالعربيالعلميالمحمعأعضاءمنأديبباخام،18871ولدالأرثوذكس

ديرودخل،الموصلفيوتعلمولد،والمنبتاللسانعربي،الأصلسرياني

إلىثمأوربا،إلىبرحلاتوقامام59سنةهمترهئا،ماردينبجوارالزعفرانة

=ام339سنةوفيالسريانيةالجالياتلتفقدرسولىقاصدبوظيفةوكنداأمريكا
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ذلكمنالفعليةالكنيسةعقيدةالقانونوصار،الخامسالقرن

هذا")1(.يومناإلىالتأريخ

بأفواههم،وإقرارهمأنفسهمالنصأرىكلامهذاكانفإذا

شريعة"إنالمتطبب:يحيىبننصريقولأنغرابةفلا

)3(والمطارنة)2(البطاركةمنرؤساؤهمألفهاالتيإيمانهم

ام579سنةبهاوتوفيحمصفيوقأمالمشرقوسائرأنطاكيةعلىبطريركاانتخب

فيالمنثورو"اللؤلو.ط"الزعفرانديرتاريخفيالأذهان"نزهةمنهامؤلفاتله

!.طالكنيسةتاريخمختصرفيالنفيسةو"الدرر.ط"السريانيةوالادابالعلومتاريخ

المجمعمجلةفيمتسلسلانشر.ط"العربيةالمعاجمفيالسريانية"الألفاظو

ومشاهيرانطاكيةبطاركةتاريخ9و.خ"سريانيعربي"ومعجمالعربيالعلمي

"منفيترجمنهأنظر.ط"العربيةاللغةفيالسريان"نوابغو.خ"السريانيةالكنيسة

231،24،المجلداتالعربيالعلميالمجمعومجلة2/5795،أسوريةفيهو

6291نيسانعددوالمكتبة5791حزيران28دمشقالأياموجريدة25،32،

335،.11/للزركليوالأعلام(11/123العراقيينالمؤلفينومعجم

233(.ص)232،المقدسالكتابمعجم(1)

علىالنصارىويطلقه،الرئيسالأبمعناهااليونانمةعنمعربةكلمة:البطاركة)2(

كتابه:فيسمعأنعوضويذكر،والرهبانالقسوسمنالدينيينالرؤساءبعض

ومعتقداتطقوسشرحفيالنفيسةاللالىءعننقلا(rr')331،صإالكهنوت"

أساقفةانتخبحيثالميلاديالثالثالقرنقبليعرفلمالبطريكلفظإنالكنيسة

دزرئيسأيبطريركانفسهسمىوبعضهم"الأساقفة"رئيسيدعىلهمرئيساقطركل

999(.)2/الميسرةالموسوعة:انظر0"العشيرة

،البطريركدونوهو،النصارىعنددينيرئيسوهوإمطران"مفردة:المطارنة)3(

ولايةتحتيوجدالقديمةالقبطيةالكنائسفي.تبلرالفريد.جيقولالأسقفوفوق

والمنوفيةالإسكندريةمطارنةهمأساقفةرؤوساءأومطارنةأربعةالقبطيالبطريرك

معين=طقسخلالمنالمطارنةهؤلاءتعيينويتم،والحبشةأورشليمأوممفيسأو
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في،منهمالعلموأهل،دينهمفيوالأحبار)2()1(والأساقفة

آفاقمناجتمأعهمعند)3(،قسطنطينوسالملكحضرة

الإنجيل،عمللأجلجمعهملما،قسطنطينيةبمدينةالأرض

)1(

)2(

)?(

.c(81519115/)2الميسرةالموسوعة:انظر.البطريركيدعلى

وظهر،شرف:ومعناها"أأبيسكوبوسيونانيةكلمةوأصلها،أسقفجمع:الأساقفة

فيموجودايكنولمام(،55ا-)03عامبينفيماالثانيالقرنفيالأسقفيالنظام

رتبةودونالقسيسرتبةفوق،النصارىعنددينيةرتبةوالأسقف،المسيحعهد

"موسيهم"عننقلأ"الكهنوت"كتابةفي"سمعانإعوضوذكر،والمطرانالبطريرك

التقوىأهلمنعليهمرئي!اإقامةاستحسنواالقساوسةبأنالكنيسةتاريخكتابةفي

والأحزابوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعةانظر:أسقفا.اسموه

669O)2/الجهنيحمادبنمأنعد.:ومراجعةوتخطيطإشرأف،المعاصرة 6 W c.)

رومافيالدينيالنشاطأوجهعلىتشرفكانتالمسؤولينمنهيئةعضو:الحبر

الرومانيونوكان،الدينيةوالإحتفالاتالعطلاتموعدتقررالهيئةوكانتالقديمة

،مقدسلقانونوفقاتقامالمقررةالأنشطةكانتإذامأالمعرفةالهيئةيستشيرون

انتقلالنهايةوفيالهيئةيرأسدينيةسلطةأعلىوهو،الأعلىالكهنةمجلسوكان

للبابا.المنصبهذا

الملككانالقديمةروماوفي،الحياةمدىالهيئةفيالأحبارتعيينيتمكان

الأعضاءترشحالهيئةكانتللجمهوريةالأخيرةالسنواتوفيالأحباريعينالذيهو

ولكن،فقطثلاثةالأحبارعددكانالأصلوفىبانتخابهمالأحبأرجمعيةوتقوم

الموسوعة.أ.مقالأولالقرنمنالأربعيناتفي16إلىارتفععددهم

65(.9/:العربية

بعدالأمبراطوريةوخدثمالشرقفيأولأحكمروماامبراطور:قسطنطينوسالملك

جنوبيإلىوفذامنهموأرسلالأريوسيينإلىأبنهومالهـ.355عامأخيهموت

م(.)361عامماتحمير،أرضوفيعدنفيكنائسأنشأحيثالعربيةالجزيرة

،(r".26،27،،0221،،01،11)14/الحضارةقصة:أنظر )Y.



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

أرادواأنهمعلىيدلنفرا،عشروثمانيةثلاثمائةوكانوا

")1(.الذواتبالأقانيم

هيالينقويالإيمانقانونيقررهاالتيالتثليثفعقيدة

النصارىكلاممنقريبأمعنامركماالنصارىجميععقيدة

فرقجميعأعتقاد"فهذأ:يحيىبننصرقاللذلك،أنفسهم

علىمتفقونوكلهمأبدا،منهشيءفييختلفونلاالنصارى

"121.دونهالأنفسواجراجالمهجفيهويبذلون،الإيمانهذأ

والذيالنصارىجميععندعليهالمتفقالقانونهذا

فيهنظر،التثليثوهودينهمولمدار،اعتقادهملصميميؤصل

غورهوسبرفاحصةنظرةاللهرحمهالمهتدييحيىبننصر

معلقااللهرحمهفقال،وتعارضوتناقضوهاءمنفيهماوبين

والبطلانالفسادأنواعمنجمعقد"وكم:أجزائهجميععلى

ماصانعشيء،كلمالكالأبالواحدبالله"نؤمن:قولهم

"المسيح"يعنونالذيألابنأنأثبتواقديرى"لاومايرى

.مملوكفهوالأشياءمنشيءلأنهمصنوعمملوك

فهويرىلامماأويرىممايكونأنيخلوولا

يسوعالوأحد"وبالرب:بقولهمذلكنقضواثم،مصنوع

العوالمقبلأبيهمنولدالذيكلهاالخلائقبكرالمسيح

.زمانتقدمهإذاإلايعقللافهذأكلهأ"،

ص)68(.النصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحة)1(

ص)96(.الإيمانيةالنصيحة)2(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالاه8النصارىعلىلردافيالمسلمينعلماءجهود

فيحق"فهلإلهمنحقإلهبمصنوع"ليسقالوا:ثم

معنىفيوهومولود،يقولوا:أنهذا؟منأبينالتناقض

بمصنوع".ليس"مصنوع:مفعول

فهذاشيء"كلوخلقالعوالمأتقنت"بيدهقالوا:ثم

"صانح:الأبفيقالوالأنهم،للابمثلايكونأنمنهيلزم

شيء"،كل"خألق:الابنفيوقالوأيرى"،لاومايرىمأ

الجوهرقبلمنالتماثليوجمطفهذا"،أبيهجوهر"ومن

هذاأوجبالذيفماالاتصالوعدم،التماثلومع،والأفعال

أبا")1(.

يجعلونهوالذي،الإيمانبقانونالمسمىالقانونفهذا

غيرمزيجهو،التثليثقضيةفيلاعتقادهموعمدةأصلا

قبولهاعقليستطيعلاالتيوالتعارضأتالأبأطيلمنمتجأنسيى

يحىبننصرقالهنأمنصحتها،اعتقادأوبهاالتسليمأو

هذهمثلاعتقادعلىيبقىأنعأقليستحسن"فهل:اللهرحمه

عقولهمقدرهذامنيتبعأو؟والتناقضاتوالخرافاتالأباطيل

")2(.ومذاهبهمواعتقاداتهموعلومهم

التثليث:قضيةعلىأدلتهمومن

المسيح:يوحناعمدعندمامتىإنجيلفيماجاء

السمواتوانفتحتالمأءمنالحالفيوخرجيسوع"وتعمد

ص)68،96(.الإيمانيةالنصيحة)1(

ص)07(.الإيمانيةالنصيحة)'(



ال!رىهال-دعلىجكودعلماءالمشم!تفي

لىالأ؟الست(لبهجريةالقروتخلاأ!

صههـتوقال،عليهذوينز-حماهـقيكأنهيهبطاللهروحفرأى،له

")1(.رضيتبالذتيإدحبيماهههـابنيهذاالسماءمن

ألنححر:علىمعلتهأااللهرحصءعبدادجبا!التكماضيقال

والنازلطالأباهووالمنادء!ا،الابنهههـاللهفالمتعمد:)قادهـا«

بصنعمنيهمواحدحصلنينهرصكيفوانظر،القدسروحهو

2)ا

."صاحبهصنحعير

الوقتفيومستنكم-اومت!جبامستغربااللهرحمهقالىثم

به:ثالتسليمقبولهيتمكيفالتعارضروالتناقضركحذ!نفسه

عتهطلاءفهـمارايفاأنفلوأ!*،وتسمعترهـع!لمكمااللهير!حماك"فهذأ

وحكاهاللهالىقأعمافتشناحينمنهماوسمعنادهذا،يترلون

إمضغ!م!هوأخر!الحهد،لعدلهافنطف)3(.
...هـءعمهم

نطقأوهذاقالمنالدنياشيأنالناسصدقلماأسرأرهم

وجهدهنجحثهوطال!فتشوالأمورالعاقلالباحثتأملوإذ!،بى

كانتالحصتعلئالم!تمفهوالأقا!يلالأممفيالمجهلرأى

الإسلاا)4(.قبلالأممفيئ

العتهلعلىودخيلغرشماأمربالتثليثالإفهـارأنعلى

()1

)2(

)3(

)4(

32،33(.إالم/وتهـحنا22(،1،21/)!لىهـقا،117،أآ/r)متعصاإنجيهك

15(.1عبدالجبار)1/للفضيةالنبودلائاتتثبيت

الصائدة00،0!ئثرثانثاللهإلتقانو%الذجمت!فر)لقذ:تعالىتقواتإلىف

.)73(

5011،)1//النباةدللائ!خثيت



كاالن!اركطالردعلى!فيئجهه-دعل!ءالمسل!ت

الأود!لستنئأاليهتتريةلقروناكأللأل

عدمصسجحا!دهرحمهعبدا(-جبارالقاضيأنإلأ،والفطم!ة

أددهبكتحتتأثرهمإلىاعةاضلاتة!أثهابهالنصارىضصىهـبح

ألذءبا"و:لفيتهو،السلامعليهالصسىبهاصدقالتيوجلش

مت!اي!-ةال!قيعلاثةبنهاالقولإطلاقمنالنصاهـىيمنع

صدقوأأنهمإلآ،ذلكمعنىأعطواقدكانواضان،مختلفه

ممدءةوهي،السلامعليهالمسيحبهاصدقالتيالد4بكشب

هذه!إنماالأضياء،يشبلىلاوأق4بالتهدا)1(،3وتنهرداللهبتوحيد

الش!هـكفيبدعيالمحملفأرادوا،انمسيحبعدابتدعههـهاالبدع

محخحي!علىوحصمدأذلكلمميتمفلماللهكتبفيماعلى

")2(.والتشبيهكالشا

النصارء!عندالتثليثعلىسالفةأدلةمنذكرناماولعل

الأدلههذءعلىردوقد،العقيدت!نجهذهللقول!عمادلهمهيئ

عزلاءذ!هماإلىإضافةانفا،مربماالستةألقرونعلماء

العقبدةبه!ذهالتهولعلىافرخمضةفيعتهليةردودمنالعلماء

بها.الكائلينشبهورد

عندالتثليثعقي!رةردعلىالعقنبقيالأدلةهاذهمن

)1;

)2(

باصذات،وهههـالتهديميهـهمقرص!دهيكوشالاالذيجه!دالثوعلىيطحةا!القدا

وعههـبالىهـمحار،التهديم!هو،بالعدممسبوحاوص!دءليسالذيص!-المثوعلع!و!طدت

ةنتلهـ:عدأ.ح!تههلمأوعداسبهت،ص!أغزمنتاتقد!غيرهأعمئمخقدماكا!انما

41/483!المسبحديئبدللممتالصحىالجوإب

65(.)1/ذالنصددلاءشثبيت .هـل!صا



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

يأتي:ماالنصارى

بالشمس،أيضابالتثليثقولهمعلىالنصارىيستدل

عقليدليلهذاأنويعتقدونمعانثلاثلهواحد،شيءوأنها

الإسلامعلماءأنإلا،بالتثليثالاعتقادفيدامغةوحجةقوي

لمجميعا-الله-رحمهمالأولىالهجريةالستةالقرونفي

بالحجةعليهاوردواالنصارىيزعمهاالتيالحجةهذهيتركوا

.والبرهان

احتجاجكم"وأمأ:اللهرحمهأيوببنالحسنقأل

ماوتشبيهكممعأن،ثلاتةلهواحدشيءوأنها،بالشمس

يصح،لا،تمويهذلكفإنبها،الأقانيمالثلاثةفيتقولون

يحدلاحرهاوكذلك،الشمسبحديحدلاالشمسنورلأن

الشمس.بحد

دائرامسخنامضيئامستديراجسماالشمسحدكأنإذا

نورهايحدأنيتهياولادائما،دوراناالأفلاكوسطفي

جسمحرهاأونورهأإن:يقالولا،الصفةهذهبمثلوحرهأ

وحرهانورهاكأنولو،الدوراندائممسخنمضيءمستدير

قألتكماالشمسجوهرمنحقشمسمنحقاشمسا

المسيح.فيشريعتكم

قلتممالكان،أبيهجوهرمنحقإلهمنحقإلهإنه

فيهوالحجة،عليهيقعلاالقيأسهذأولكنمثلا،له



كاالردعلرالفرثفيجمودفءال!ك!س!ت

")1(.باطلة

ل!الأوألع!تتهيةإلهجرتاتتروخلاأ!

علىالتثليثقيالسأنهناأيرببنالحسنيرضح

نورأنذلثالفار!امعقياس!!أنهإذ،باطلقياسالشصحم

،نور!أنثمالمستدير،بجسمهاهـحدود!حىهـهاوالشصمر

وهـختلف،الشمسذأتغيرأمىفيشمسلهيقاللاحرهاأو

ذلكيزيد.يصحلاوتغريرتمويهالاستدلالفهذاغنيها،

اعسمد"وقدقولى4:فيأيضااللهرحمهعبدالجبارإنتهاضي

وأنهماوالضوءبالشمسبالتثليحتقرلهتمثيلفيبعضبهم

الجوهريةوفييتفقانواحد،جوهربجمعهمالثصخمحمالث

ثلاضةأقانيمهوالذيالقديموكذلك،الشخححميةفيبختلفات

وهذ!،والشخصيةالأقنوميةفىبوخختلفادجوهوي!في!تف!

صفته،!نجالفوصنهتهالشمسغيرالشمسضياءلأدتنجعيد،

"121.الأقانيمفيعندهميص!حلاوذلك،!هـبعضهوبعضه

علىمعلقااللهرحمهالخزرجيأبوعبيدهن!ويتهو

البشيع،الكزلذلكبعضكمإحتال"تم:ذلكأستدللالهم

أقبحعيالتيالعذرمنوجوهفي"التثليث"الشنيعوالجيرت

وحرأرة،ونور،،جرمأنخحياء:قرثةكال!نممسالذنبا،من

%ل!لامثنقا1،117(،ا)4/آاهـ!حالجرابخعب،أي!هـابننالحسنرصاك)1(

مصأكمرالسنكادةمدح!ب!فحمماا،اللإيماات!النحمبصةفييحىبننصرنضانجتمامه

.أيوببنادحسنحصتبه

.311"51/!ال!لصاالتوحي!أبه!ابفياليمغي)3(



كار!افطعلىالرد!ئيالمسلمبتءعلطج!!

الأولىالم!تهقيالهبرا!ئروتخلاد

ادهـخيمةاطاللأقوابهازهأنعذراسفدركتموإنما،بالتثلي!تشبيها

حياوصنفقنيهاتعتتدوايتيئالبشىاسعاضلكأدنجهلاءكمالفهـهمو

منإلىودىينفىحتالحفاثتفيثانجتىوأصولاأ!هـاراألسنتكم

بدصشر!تولاوحىء،اللهيخعبدونالمللأهلمنسواهم

ذدك")1(.ىلصهفيححااختلفو(لضيئا،وإن

ثالوثيم)البماثباتألعقليةاالنصارىمحاولاتومن

المسفمين:محفهـألىالثلأسة،الأقانيملهذهششبيههمالمزعههـم،

حيةأأيضاالمسلميروكق!ل6-**بر(مهوالرحصصآلرضنالله!بسص

درثم(،عبدادجبار!القاضيالشبهههذهنقا!وقد،قادرعليم

النصارىكفواضس،النص!أرىم!تغلط"وهذأ4:بقولعليها

منهذاحضهـلإن!كابسبي!!،المسعص!!فهـلىمنالتوحيدفي

عنداللهلألى،المتالةفحمنرمنوالفرإرالمغائطةب!ثم

وهيالقادر،انعالموهك!ذا،ادحيم!هـالرحيتالحسلمبت

.ةكثبوأسماء،ةكثبصفاتلياواحدةذات

لود،الصالابن!لمسالواحدالدهأنالنصارىوعند

لودالمرالابنولادإ،لرمحهابناالوالدالأبيكونأنزيبمولا

هـتفليسغيىهـهذاقالىومن،التهدسروحوكذاوالدا،أبا

لماكلهمعصى!تانصارىأسلم"ود!:قال...ثمالنصاكأى

الطوائفهذهمنوتتهداسب!تلمنقههـلايكونأدتمنهذاضج

14(.ا،ع!!)141الحثبنعا!اتهـ%مع)1(

32(./\)ةالن!ديلائا!تتيت2(ؤ
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")2(.التثليثفيمذهبهمهوهذاأنفأعلم)1(الثلاث

لابأنهمالنصارىزعمعلىعبدالجبارالقاضييردثم

فقأل:،التثليثعنهميحكىفكيفالهة،ثلاثةبأنهايقولون

واستوفيتموأسمعتموهالتثليثمعنىأعطيتموناقد"إنكم

إلهتقولونأنكمترونألا،عنهالعبارةبعضومنعتم،حقأئقه

ابنهووإله؟،رازقخألقعالمقديمقادرحيوالدأبهو

ولاوالدولابأبليسرازقخالققديمحيكلمةمولود

قديمعالمحيقدلسروحوإلهأبا،ولاوالدايكونأنيجوز

واحدكلفيفقلتم،أقانيمثلاثةهيقلتمثم،رازقخالق

وقدبالجملةالإقرأرمنوامتنعتم،وقديموربإلهأنهمنها

")3(.التفصيلأعطيتم

كمؤسسلا،البرادعييعقوبإلىنسبة:وهماليعقوبيةالثلاثةالنصرانيةالطوئف)1(

بأنيقولونوهمم()543الميلاديالسادسالقرنفيلهكمجددوإنمالمذهبهأ،

ولدتمريمأنيقولونلذلك،بالمسيحالكلمةاتحادنتيجةواحدةطبيعةللمسيح

لابنوالفصل)66-67(،للشهرستاني،والنحلالمللانظرعاديا.إنساناليسإلها

)1/53(.حزم

الفصل.النصارىالرومانملوكدينعلىالذينالنصارىوهم:والملكانية

111(.ا-ا0)1/

(م)428سنةللقسطنطينةبطريركاكانالذينسطورإلىنسبة:والنسطورية

انظر،فقطالإنسانولدتبلالإلهتلدلمالعذراءمريمبا!القولإلىذهبوالذي

صإ94(.حزملابنوالنحلوالأهواءالمللفيالفصل

)1/39(.النبوةدلائلتثبيت)2(

59(.)1/النبوةدلائلتثبيت)3(



كارىالنصيرالردعلىجهه-دعلماءالص!ل!ت

الأولىإلستت!الهجربئونالقرتللأل

لصتومتهنخاجميلا،متالاعب!دالجبارالقاضييعطعبثم

أضنليثنجاالتهولأعتصيتمهبلىوهوالسمعألقىأوقلم!له!ان

قال!:كدسنالأإذئكمثال))وما:فتهال،الهةبثلاثةالقولهو

الفارلميوخال!دى،ولثخصو!سموإنسانرجلبيالرعبدالله

وإنسانهـجكميالرثو!يد،وشخصوجسموإنسانرجل

،أناسوثلاث!،رجالثالاثةفيهـلاءقلنانر،ونخمخصوجسم

رج!!هوبللا،:فقلتم،أجساموثلاثة،ألضخاصوثلاتة

احد.5

شيءفيالعبارةهذهإطلاقمنامتناعكميه!ثرلاقلنا:

كلفييقههـلألطمنيمتنعمنوفيهمحقيتهته،أشيتقد

والأشبيهفامايقولردقثم،صاحبهغيرأنهالثلاثةهذهمنواحد

مثلنا")1(.

يلزمهمللتثلي!معنىمنالنصمارىيضرهماأنشكولا

وممصا،امالإكهذامنالز!إرحاولوامهما،ثلاثةبالهةبالقول

منللفرار،المشكلهوالمعانيالمتكلفةاقيهـيراتأوجدوا

سل!ا"!قد:الله.رحمه)2(ال!هـاليأبهـحامدلقوللذلك،ذلك

في،آلهةثلاثةبوج!!دلالضأنزمهممسلكاالأقانيمتأويلفي

الإلهذ(تنفيأووحقاحقها،ذواتهامتباينة،وادخا!جالذهن

بقيدالذاتعنعبارةالأبجعلواأنهموذلك،اسمهجل

59(.1/)ةالنبرئل*لاتثبيت)1(

اجم.اكملض.انظر.اليئأبوحامدالؤ)"(



كارممطالنطالردعى.ثيعنماءألممملمبتجهه!6

د!/لأوالستهالكجريةالقرونخلاك

القدسوروح،البنوةبقيارالذات!تعباردوإلابن،الأبوغ

ألانبثاق.ابقيالالذأتعنعبار+

وحبيفهـا،ذلكفييفهـاضصفإذا،واحدإله:يقههـلونثم

أجنوة،بالوصفهاقابلةغير،الأبهةنجحححنهةمختصةالأبذأتأن

الذإتإنقالههـا:القدس!!،هـروحالاباتشيالقولوسدالت

وصفناعاإذ!لكنا،ممكنالصفاتهذهبنجميعووصفهاواحدة

لأنهم،والغفلهادجهلمكانوهذايباينها،مانفيقدرنابصفة

هيفإذ!صفاتها،وبقدمأزلاالهـذوالتهذهبقدميقولهـدت

الملزوموجدوعتىلها،لإزمةوصفاتهالصفاتها،!وعات

ننهيشدرفإذا،الم!إهـومانتنهىالالدزماخحفىومتى،اللازموجد

المعنىهذاوإلى،الذاتنفيفدر،للذاتالرزمت!أ!حنها

لثثاآدلهإتقالوا!فرالذينلمد!ال!:اصهبتههالعزيزالكتابأشار

.)1(م!)2(تلثة

علىالستةالزود!علماءبهارذالتيالعقليةالأدلةومن

أبدعوقد)3(،التسلسلدليلالنصارىعندالتنليثعتهيدة

خلالمنالإلزامهذابيال!في،المعحؤليعبدالجبارالقاضيئ

شيرخناألزمهم"وصد:فهـلهمنه،طويلبكلاملالتثليثفهـأ

ا)،محنحصانإذالأئه،إ(لةالأقانيممنواحدكلبأنلالض

'Y)

.73:آية،ئدةالطشةلص!

.(،137ا)6ءإلحصاشالى
-سا.!

.(42إحانىلل!نفاتالتهعم.أظ.ههمتتخ!!أ!ت!-عه:اضدساا،دنا
-هـ..!-هـ--!!ء.-لر!لا-!
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إلهاكونهأوجبفما،القدمفيللاثمشاركينوالروح

أصليبطلإلهافيهماواحدكلوكون،إلهينكونهمايوجب

إذاالفأعلالقديمبأنذلكإلىتوصلوالأنهم،مقالتهم

إثباتوجمما،بعلمإلاعالما،بحياةإلاحياكونهاستحأل

وأحدكلكونذكرنأهبماأوجبفإذأ،وروحكلمةأقنومين

واحدلكلنثبتأنووجب،الطريقهذابطلإلها،ذلكمن

مثلمنهماواحدكلفيويجباخرينأقنومينالأقانيممن

لها")1(.نهايةلاآلهةإثباتيوجبوهذاأيضا،ذلك

نأالنصارىمنأنكرمنعلىعبدالجبأرالقاضييردثم

لاقألوا:"فإن:فيقولالهة،بثلاثةالقولهوالأقاثيممعنى

نقوللأننا،الهةثلاثةإثباتالثلاثةبالأقانيمقولناعلىيلزمنا

يلزمناوإنما،الحقيقةفيواحدجوهروأنهأقانيمثلاثةإنها

غيرها.الجوهروأثبتنأمتغايرةأثبتناهألوذلك

المذهبفيالفسادإلىبهتوصلكلامكل"إن:لهقيل

.العبارةحيثمامنلاالمعنىحيطمنبه

كاختلاففيهيؤثرلاأنهفيعنهالعباراتفاختلاف

نأفيالفاسدالمذهبعناللغاتاختلافبحسمبالعبأرات

بهذاالردهذأإلىوأشار39(،8،مه)5/7والعدلالتوحيدأبوابفيالمغني)1(

بنونصر،(1Iا-1l`2)4/الصحيحالجوابانظر.أيوببنالحسنالمعنى

ا-127(.ص)26الإيمانيةالنصيحةانظر.يحى
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")1(.حالهتتغيرلابهيفسدما

بننصرالتثليثيتضمنهالذيألالهةتعددمعنىيؤكد

فيوأنهأ،أقأنيم،بثلاثةقلتم"وإذا:بقولهاللهرحمهيحيى

لأن،آلهةبثلاثةالإقرارفيلزمكمقديمجوهرمنالسماء

كانتوإذاعليها،الحدويقحإليهايومأأشخاص!الأقانيم

2(.)؟"تحتجونفبماذاالأشخاصسبيلفسبيلهاكذلك

التثليث،قضيةعلىالنصارىبهايستدلىالتيالشبهومنه

الكثيرةالاحادأن:قولهمعبدالجبار،القاضينقلهاوالتي

واحدةوذاتأواحداإنسانأالكثيرةوالأبعأض،واحدةعشرة

)3(.تناقضذلكفيوليس

احادنثبت"إنا:ذلكعلىرادأعبدالجبارالقاضيقال

بهذهلتتبينعشرةبقولناونصفها،الحقيقةفيمتغايرةالعشوة

منأنهلنبينوأحدةونقولوجملها،الأعدأدسائرمنالجملة

وقعتإذاتناقضذلكفيوليسوأحدة،مرةالجملةهذه

لالأنكم،لكمذلكيصحوليسأوردناها،التيالمعأنيعلى

أنهأواحدجوهربقولكمتفيدواولا،متغايرةالأقأنيمتثبتون

)5/88(.السابقالمرجع)1(

انظر،رسالتهفيأيوببنالحسنعندتماماونصه،11YVص)الإيمانيةالنصيحة)2(

16)4/الصحيحالجواب Y).

)5/98(.والعدلالتوحيدأبوابفيالمغنيانظر)3(
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.c")1واحدةجملة

نأزعمتملم:لهم"يقال:قولهأيضاالباقلانيويضيف

وعشرةأربعةأنهاتقولواأندونأقانيمثلاثةسبحانهالباري

الباريأنثبتقدأنهقبلمنقالوا:فإنذلك؟منوأكثر

أنهفوصا،عألموأنهحيأنهوثبتجوهرموجودسبحأنه

العلمومنهاالموجود،الجوهرمنهاأقانيمثلاثةواحدجوهر

اذيكونحتىعالماحيايكونلاالعالمالحيلأن،والحياة

أنكرتمما:لهمفيقال.ثلاثةالأقانيمأنفوجبوعلمحياة

موجودالقديمإن:نقوللأننا؟أربعةالأقانيمتكونأنمن

تكونأنفوجب،قدرةمنلهبدلاوالقادرقادر،عالمحي

أقنومفهي،الحياةهيالقدرةقألوا:فإن،أربعةالأقانيم

؟الحياةهوالعلميكونأنأنكرتمفما:لهمقيلواحد،

أقنومين")2(.سبحانهالبارييكونأنفوجب

"إن:قولهم)في:للنصارىإلزاماتهنهايةفييقولثم

ذلكمحالالهةوإن،إلهالروحهـأن،إلهألابنوإن،إلهالأب

معنىولا،الهةثلاثةفهمإلهامنهمواحدكلكانإذاواحد"

.(09cog)5/السابقالمرجع)1(

بكرلأبي،والمعتزلةوالخوارجوالرافضةوالمعطلةالملحدةعلىالردفيالتمهيد(2)

وحمد،الخضيريمحمدمحمود:عليهوعلقلهوقدمضبطه)81(الباقلانيمحمد

العربي.الفكردارالناسر:،أبوريدةعبدالهادي

.(Arص)81-الإلزأماتهذهبمثلالنصارىبمناقشةالباقلانيويطيل



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال5النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

واحدلكلالإلهيةجعلواقدوهمواحد،إلهلقولهم

)1()
منهم.

التثليث،يتضمنهالذيالشديدالتناقضيتضحهنامن

والذي،التناقضهذابيانفيعبدالجبارالقاضيويطيل

حيثالفائدةلتتمنصهطولمعوتوضيحهإليهالإشأرةأحببت

تناقضبهأردناالتناقضمنعليهمادعيناهالذي"إن:يقول

الشيءفيقالمنعلىندعيه،اعتقادهيصحلاوأنه،المحنى

أسودأنهالواحدالجوهروفيمعدومموجودأنهالواحد

اعتقأده.يصحلاوهذا،وأبيض

لأنأ،وجهبإفسأدهللتشاغليكنلماعتقادهيصحلاوما

بهلنزيليعتقدأنيصحماإفسادإلىبالشيءنتوصلإنما

ممكنغيراعتقأدهأنعلمناقدمافأما،اعتقادهعنالمعتقد

به")2(.يزالأمرلطلبوجهفلا

خلالمنبالثنوية)3(النصارىعبدالجبارالقاضيويشبه

ص)83(.السابقالمرجع)1(

يسير.بتصرفي19(،09)5/والعدلالتوحيدأبوابفيالمغني(2)

بلادفيشاع،المجوسيةالديانةأطوارأحديمثلقديمفلسفيدينيمذهب:الثنوية)3(

ومنأصحابها،اسماءتحملفرقإليهوانتسبتوبعدها،النصرانيةقبلفارس

العالمأنأساسعلىالثنويةمذهبويقوم،المزدكيةالديصانيةالزرادشتيةأقدمها

فيويختلفان،والظلمةالنورهماوممتزجينأزليينقديمينأصلينمنمركب

وجوهر:،والجمالوالنقاءالصفاء:النورفجور،والفعلوالصفاتوالطبعالجوهر

=والفسادالشر:الظلمةوفعل،والصلاحالخير:النوروفعل،واللؤمالقبح:الظلمة
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جوهرا،الأقانيمتكونأنقولهمعلىيجبأنه"على:قوله

عندهم.يصحلابنفسهقائمبجوهرليسماإثباتلأن

جوهروالجواهرجوهر،الأقأنيمإنيقولوا:أنفيجب

وفي،الإلههماجوهرينإثباتعليهميوجبوهذاآخر،

النصرانية.نقضذلك

قالوا:فإنيختلفأن؟أمأيتفقان:ذلكعندلهمويقأل

قالوا:وإنالأخر،دونأقانيمأحدهماصارفلم،يتفقان

مخالفأحدهمأجوهرمختلفينقديميناثباتلزمهميختلفان

الاخر.الجوهر

أنهأالأقانيمفيقالواهـان،الثنويةقوليضارعوهذا

جوهراالأقانيممنواحدكلأنقولهمتركوابجوأهر،ليست

.واحدا")1(

لقضيةالإسلاملعلماءالعلميةالردودهذهخلالمن

بها.القأئلينوتهافتوهأئها،شدةتتبينالتثليث

هذهمعنىفيمختلفينأنفسهمالنصارىكانوإذا

أنهأريبفلاوأساسهوأسه،دينهمصلبهيالتيالقضية

"وأخيرأ:المقدسكتأبهمقاموسيقوللذلك،باطلةعقيدة

فوقترتفع،ساميةعقيدةالتثليثعقيدةأنإلىنشيرأننوذ

وليدةليستلأنهامجردا،العقليدركهاولاالبشريالإدراك

.(4251)2/الميسرةالموسوعة:انظر.والفوضى

)5/89(.المغني)1(
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الوحييقدمهسمأويإعلانهيبل،البشريالتفكير

")1(.المسيحيالاختبارويدعمه،المقدس

ذلكلإخفأءمحاولةمنهمالكلامهذامثلأنشكولا

علماءنقلولقد،التثليثقضيةحولبينهمالمتأصلالخلاف

معنىبيانفيبينهمالشديدالاختلافهذااللهرحمهمالإسلام

التثليث.

الملكأنية"صرحت:تعالىاللهرحمه)2(الشهرستانيقال

وعن،والصفةكالموصوفوذلكالأقانيمغيرالجوهربأن

!الولقذ:القرآنعنهموأخبر،التثليثبإثباتصرحواهذا

.()3(مهو)4ثبثؤلثثاالتهإتلواقائذين!فرا

تعالىاللهإننسطور:"وقالأيضا:اللهرحمهوقال

الأقانيموهذه،والحياةوالعلمالوجود:ثلاثةأقانيمذوواحد

"النساطرة"أيوبعضهمهو،هيولاالذاتعلىزائدةليست

ولمونحوهما،والإرادةالقدرةغيرأخرصفاتللهتثبت

الشهيرالتناقضمنوهوالأمر،فيوالغريبص)233(،المقدسالكتابقاموس)1(

وحيالتثليثعقيدةأنيدعيالذيالكلامهذاقائلأن،النصارىعندوالكثير

صاغهامنأولأناويظن:يقولالذيهوالبشريالتفكيروليدةوليستسماوي

القاموسللميلاد،.الئانيالقرنفيترتلينهو(التثليث)كلمةواستعملهاواخترعها

التراجم.ملحقفيمفصلةترجمته:انظر:الشهرستاني)2(

73.:اية،المائدةسورة)3(

ص)222(.والنحلالملل)4(



كاصالئئارى6فيإلرج!دعل!ءألمسن!

ا-!ألأوألعتتهالخجر-ألتهرونخلاد

صتومنهما،أقنوميمتوالعلمادحياةجعلواكماأقانيمبجعوها

إله،ناطقحيئالتلاقةالأقانيمعنواحدكلبأنلالقوأطلق

م!تواحدكلعلىيطلقلاالإلتيإسمأنالبافهـدطوزعم

")1(.الأقانيما

فإيالميعقوبأمحمىحاب"وأماأيضا:الش!هـستانيوقال

لحماالكلمةانقلبتقالزا:أنهمإلأ،الثلاثةبالأقانيمقادا

باهـهو،بجسدهوهـهـالظاهر،المسيحهوالإلهفصارودما،

قالوآلقذ!فرالذلصث!:الكريبمالقرآنأخبرناوعنهم،طو

تماعاوذح-هـعذا)2(مهو)3(،ص!يمابناتمسيحهوأللهإن

.(والماوردي))4(الباقلاني

النصارقبيناقعواليالقائمالخلافمدىيتضحهنامن

غبهـالأقانيملهذهجاعلفمن،التثليثعتهيدةفهمفيأنفسهم

كسبوليسصالذاتأععىزائدةليستبأن!اقائلومنالجوهر،

"وزعمبلوإعىا،دحماانتهلبتالكلم!بأنقائلومنهههـ،

1;)

)2(

)3(

(4)

)51

صم!)224(.والنحلالسلل

27:آية،الصائ!غرغطحو

عبدالجبار،القضيذلكمثلونقلصر)225(،والنحااصطتا

.(إ؟/12/

c'8ص!)التمهيد 83، ،1A).

25(،صر)24،العثاو!دتي!حمدبتعليالحستلأبيالنبوةأعلام

.تبيره،أتمإل!إجااء*اارس!!،شىهـيفمحمد:وكتى!حهعليه

-111-
5!عمير!شدبم



كاالنصرقاددعلىفيجيهودعلماءالمم!لمبت

(لأولىالسفالهجريةالقروتكأل!ل

ابات،وأب:فحسبأقنومانهىهـالقديمادبمأن"مقدانيههـسر"11(

جو!القديمأنلمم!")2("سباليىوزعم،هـخلوتوالروح

بجس!بكليتهواتحدخواص!لاثلهواحدمأقضوإحد،

.r(")السلامعليهمامريمابنعيسح!

مفهمة،وغير،مدركةغيرعقيدةالتثليثعقيدةإن

دونهي!مابهاالإيمانيجبإلهيسربأنهايزعمونفهم

إدراكفوقأنهايزعمرنلأنهمإدراكها،أولفهمهاهـحاولة

محذءخبرالذي،أيوببنالحسنالمهتدياللهورحم،العقول

بعدنفسهعنبخبرو!عوارهاو4وبالنوسبرغورها،العقيدخ

فيمادخلنيالذيالشكفيأمريابتداء"إدن:بقولهإسلا!

سنة،عشرينعنأكثرمنبهأتحولباوالاستبشاع،عليهكنحت

فيهأدخلبماعزوجلدلهالتوحيدفسادمنعليهأقفكل!كنتلما

يخ!شصتضمنتهمماوغيرها،(لأتانيمبالثلاثةالقولطمن

فيتثبتولاتزكصلاالتيإلاحفجاجاتووضع،النح!ارى

عوارهليبانفيهالفكروأجلتتبحرتهإذ!وكنت،ذلكتقرير

)1(

)2(

)3(

شعزلهبن!لأريرتعحب)331-.36(،منالاسكندريةيركبطرهو:متهدإنيهىس

؟(.ا)12/الحضارةقصه.القدسروحأنك!هـلاهوت،الملكسم!قسطنطينو

ليستالقدسوالروحوالابنالأباضابأتقرلالتيالطائفةمؤس!صرهوتسباليوس

وجودال!كمنكرونمنيهم،للإن!اناللهيظيهـفيهاهـختلفةرصصعيبا!منفصلةأقافي

لاءهؤو،لهوهبتةفإلآليمستألرهيتهأنوالتهائلرن،للمبحمتقلةشخسة

.(11592/)الحضارةقصه.واحدلثخحبموايلابتالأب%نيعتثد!تكلهم

.(!-)/231وأكحا-ألصاا



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال5الثصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

")1(.قبولهمننفسيونفرت

حولاللهرحمهعبدالجبارالقاضينكتطريفومن

إلىقدمتوثنيةجمقيدةالتثليثأنإلىإشارتهالتثليثمسألة

ديندخلواالذينأنوالواقع،الوثنيينالروممنالنصارى

والواقع،الوثنيةعقائدهممنكثيرعلىبقائهممعالنصرانية

)2(.العكسوليسترومتالنصارىأن

الذيالتثليث"وهذااخر:موضعفييقولحيثما

العقلأنمن،نحوهتنحوالرومفلاسفةكانتقدللنصارى

واحدا")3(.شيئأوالمعقولوالعأقل

بطلانالمسلمينمنالستةالقرونعلماءيوضحهكذا

،القدسوالروحوالابنبألأبالقولفيالنصارىعقيدة

اللهعلىوافتراءكذبالتثليثعقيدةأناللهرحمهمويبينون

مستندأيللنصارىلي!سوأنهالسلامعليهعيسىرسولهوعلى

المسيحدينبدللمنالصحيحالجوابضمن،أيوببنالحسنرسألة)1(

اللورد9مثل:النصارىمنأسلملمنالاعترافاتهذهمثلوانظر:)4/88،98(،

كتابهافيساروانوديص)71(،!للإسلامالغربإيقاظ9:كتابهفيالفاروقهلي

مأإواحد:كتابهفيمرجانمجديومحفدص)127(،"الإسلاماعتنقت"لماذا

24(.،ص)12"ثالوث

164(.)1/النبوةدلائلتثبيت)2(

الديانةفيالوثنية"العقائد:كتابينظرالفائدةوتتمة)1/916(،السابقالمرجع)3(

عقيدةبينمقارنة،الشرقاويعبداللهد/عمرتحقيق،البيروتيطاهرالنصرانية

68(.ص)53،الوثنيينوعندالنصارىعندالتثليث



الأولى(لتةألهجريةالق،ونكأللا!أشصارممطعل!الر*فيجي-دعماءالمسلمين

النقليةايئدلةمننجةاماتعلقركلوأن،بالتثليثاعتتهادهمفي

ب!هـأت.بهيستقيمولأ!جةبتتهه!ملاوباطا!فالملأأ!تهليةاأو

ذلك،يكذبالنصارىي!ديبينالذيالإتجي!!إنبل

المعلمأيهاالوجهاء:أحد"يسوع""وسأل!:فيةجاءصما

لماذا:يسوعفأجابد؟الأبديةادحياةلأرثأعم!!ماذاالصالح

")1(.وحدهاللهإلآ،صالحلاصادحا،تدعوني

شع!فومقالاتدياناتهناكإلطادحكدمماء:بعضقاك

")2(.00.انيةالنص!منها،ملظبأدنىأهلهاكذب

لثثااتلهإتقالؤا!فرالذينلتذمكو:ليقهإذاللهوصدق

.كل!)3(نلثة

.آنحهوأضئرال!غ!جم!و)4(ثمضةولاتقولوإ!:ويتهول

)؟(

;Y)

()r

)4ا

ا!.:؟ا!ا)18-أنه

182(./1)غالنبرحلدلاتثبيت

73..ايىغ،الصائدةكأه.!

.411/11:ايىالنساء،اغ4ص



الاولىالستةالهجريةالقرونخلالهاالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الثانيالفصل

بالأبالنصارىقولردفيالمسلمينعلماءجهود

فيوردإذوعلا"جلهو"اللهالنصارىاعتقادفيالأب

علىالمسيحيونيطلقهلفظ،"أب:المقدلسكتابهمقاموس

كمأ،لهمأباالنصارىويعتبره")1(،السماويالأبلأنهالله

كتابهمفيجاءحيثما،)2(السلامعليهللمسيحأبايعتبرونه

أبوكملكميغفرزلاتهمللناستغفرونكنتمأ)فإن:المقدس

يغفرلازلاتهمللنأستغفرونلاكنتموإن،زلاتكمالسمأوي

")3(.زلاتكمالسماويأبوكملكم

أفتخرفأناألافتخارمنبدلاكان"إنأيضا:فيهوجاء

لاأنييعرفالأبدإلىتبأركيسوعربناأبوواللهبضعفي

")4(.أكذب

أقانيمأحدهوالذي"الأب"فيالنصأرىاعتقادهوهذا

عندهم.المقدسالثالوث

القرونعلماءكتباستقراءخلالمنلييتضحوالذي

الردمسألةفيالقوليفصلوالمأنهمالأولىالهجريةالستة

ص)1(.،المقدسالكتابقاموس)1(

ص)18(.السابقالمرجع)2(

.1r(03،)6/متىإنجيلالمقدسالكتاب)3(

31(.35،)11/كورنثوسأهلإلىالثانيةبولسرسالةالمقدسالكتاب)4(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالاهاالنصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

".الأبعلى

مسألتيفيفصلوهكمأ،سيأتيكماالقدلس"«)والروح

علىالردفيالكلاملتضمنراجعذلكولعل،والابنالتثليث

الكلامالستةالقرونعلماءأطالوالتي،والبنؤةالابنمسألة

المسألتين.هاتينعلىللردفيها،

على"الأب"مسألةفيلاعتقادهمالنصارىويستدل

:النصوصهذهمن،المقدسكتابهممننصوص"عدة

بكري"إسرائيل:قالذلكمثلعنوتنزهتقدساللهأن

")1(.أولاديوبنوه

لداود:قألذلكمثلعنوتنزهوتقدستعالىوأنه

أبا")2(.لهوأسمىابنالييسمىغلالملك"سيولد

أبيإلىذاهب"أنا:الإنجيلفيقألالمسيحوأن

")3(.وإلهكموإلهيوأبيكم

الذيأبانأ"يايقولوا:أنالحواريينأمرالمسيحوأن

.()4(")اسمكتقدس

22،23(.)14/الخروجسفر،المقدسالكتاب)1(

14(.،12)7/الثانيصموئيلسفر،المقدسالكتاب()2

)02/17(.يوحناإنجيل،المقدسالكتاب)3(

)6/9(.ومتى2(،)11/لوقا،المقدسالكتاب)4(

"أبو"مادةالمقدسالكتابفهرسينظر:.السابقةالنصوصعلىولاعتمادهم)5(

(.4o،ص)3،



كاأالنصارممطعلىالردفيجهه!دعل!اءالمسلميفى

الاوأ!الستةالهبريةالقرونخلال

صالنصارىيذ!رهعاعلىعن!اللهعفا)1(الجاحظديا

ج!ةمنلاولددد4نيكلأننجبتلا"إننا:بقولهمزاعم

جهلذلكتجههـيزأدتونرح!،التبنيجهةمنولا،الولادة

أدنلجازليعتهوبأباي!لتأدنىصازلولأنه،كبيرإثم،عظيم

")3(.ليوسفجدانيكر

:الموضوعذاتفياللهرح!ءعبدالجبارالقاضيويقول

أولافهذا،وال!صامةالتبنيبمعنىللمسبحألمح!اللهأنقولهم"و

حالطفيأباكونهبهـجب5أبا،كألطلمفيماأنهقولهميبطل

يصحمنفيألاإيححىحلاالتبنيمعنىأنعلى،لعيسىخلقه

لمثله،مثلهيرلدأنيصىحوفيطولدالحتهيقذفيلهيكونأن

الميتمنيححىحل!وأ!ذأساك،انادحيثمنجنسهمنكالطوفيما

فيابناوهههـميتاييكونألطيصحلملدكلا،ادحييتبنىأن

يتبنىأنولاكبب!اشيخاالمشابيتبنىأنيصحولا،ادحقيقة

فصيلا")3(.عجلا

ماعلىالعتهليةالردودلمى!دبيانفيادجاحخل5هـيستمر

"الأب"عقيدةعلىبهايستدد!ننصوصمنالنصارىذكره

وأباجدا--دلهيكرنأنجاز"ولوأيضا:فيقول،عندهم

بعضفيمشاكلهيوهمولانسبايرجب-لاذلكوكان

)2(

)?(

اجم.اكملحىت:انفر.الجاحظ

ص!)4011.أضصارلىاعلىال!دفيالم!ختار

)2/001(.والعدكالتوحيدأبههـابشالمغني



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

نأأيضالجازبهاء،منيحطولاعظممنولاينقص،الوجوه

المرحمةأجلمننسميهأنجازإنلأنهوخالا،عمايكون

التعظيمجهةمناخريسميهأنجازأباوالتأديبوالمحبة

وصديقأ،صأحبألهيجدأنولجازأخأ،والتسويةوالتفضيل

قدروصغراللهعظمةيعرفلامنإلايجوزهلاماهذا

.الإنسان

منوليس،عبدهتوقيرفينفسهابتذلمنبحكيموليس

")1(.نفسكإلىتسيءبأنعبدكإلىتحسنأنالحكمة

درفيالجأحظمنالجميلالمعنىهذابيانفيوزيادة

.""الأبمسألة

منوإكرامهعبدهرفعمنالمولىيخلوفلا"وبعد:قوله

أمرين:أحد

وأ،نفسهبهوانإلاكرامتهعلىيقدرلايكونأنإمأ

والأولالبهاء،وتمأمالعظمةوفارةمعقادراذلكعلىيكون

لاالذيالجهلهو:والثاني،الذرعوضيقالعجزهو

منفيأن")2(.جلالهجلاللهعلىوالوجهان،يحتمل

:البابهذافيالبديعةالعقليةالأدلةومن

هذهعنالمتكلمينأبرز-ولعلهالجاحظذكرهما

كأنأنهعلملووتعالىتباركاللهإن:"ويقال:بقوله-القضية

ص)301(.النصارىعلىالردفيالمختار)1(

ص)154(.السابقالمرجع)2(



الاولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

بكريكانأباكمأن:إسرائيلبنيعلىكتبهمنأنزلفيما

ذاعليهمغضس!لمأ")2(،لكريأشاء"وأنكم،"وابني ...)1(ا

")4(.ابنهاللهابنابنيكونلافكيف")3(اللهأبناء"نحن:قالوا

بعقيدةللقولنتيجةجأءب"الأب"القولأنشكولا

الحقيقة،علىتمامأبالإنسأنوعلاجلشبهوهإذ،التثليث

.بالبنوةقالوبألإنسانالتامالتشبيهلهذاونتيجة

"ولكنهم:ذلكبيانمعرضفيعبدالجبارالقاضييقول

وإنسانرجلأنهعزوجلاللهفياعتقدوالما"النصارى"

إلاأبناءلهيجعلواأنيرضوالمسبيلههذهوما،وشخص

الله"إن:يقولونوهم،والتناسلالولادةطريقمنبالحقيقة

أخلقأنقبلولدتك"إني:المسيحيسوعلابنهقالالأب

(")6(.)الصبحكوكب

والنقص،العيبصفأتعنوتقدسوتنزهجلوالله

الله،بناتالملائكةبأن:العربقولالعزيزكتابهفيأنكر

ولد.لهيكونأنوتعألىسبحأنهيجيزفكيف

22(.)4/الخروجسفرفيوردماإلىيشير)1!

)27/32(.التكوينفيوردماإلىيشير)2(

31(.23/)متىإنجيلفيوردماإلىيشير)3(

ص)401(.النصارىعلىالردفيالمختار)4(

داودأصلأنا)11(يوحنارؤيافيجاء،المقدسالكتابفيالنصهذأجدلم)5(

)1622(.المنيرالصبحنأقوسفيونسله

121(.)1/عبدالجبارللقاضيالنبوةدلائلتثبيت)6(



الأولىالستدالهجربةالقرونخلالالئئاركطعىالرددعماءألمسلمب!يجيهع

بأنالعرجازعماستعظمالله"إن:ذلكفيادجاحضفلت

سمبحانهيعلم5صاحتوإن،أهلهعدىوغابمااللهبناتاليطلاشكة

واتخاذالهـلادةعلىاللهبناتالملائح!تجع!لمبالعرأدنئ

بخبركانثداللهيكونأنذأ!ثمعتص!زفكحفالصاحب!،

وأن)2(،ابنهسليصانوأن)1(،ابنهيعقوببأنذلاكقبلعباده

نأمنأعظملعالىفالله)4(،ابنهعيسىوأن)13،ابنه!!ترا

بنوةلهتكونأزمنأحقروالإنسان،صفاتهمنةأبهو4تير

")د(.أنسابهمنتعالىالله

عنالأباننهصا!كيفأيضاالمحوضوعهذ!فييقال!شم

جوهرفيإشتراكهص!معابنا،وهذاأباهذافكحمار،الابنا

واحد؟

تسبيحةفي"وفهـلهمذأ!ك:بئييحيىبننصريقزل

عنأحدهماإنفصلفبم،أبيهج!هـهرمنالابنأن:إيمانهم

والابن،الأببينفرقفلاايقولأنهنايخلوولاالآخر؟أ

؟للأبد!مههـلوالابنيكونأنبأولىمولود!الأبإكانولم

وهممنهما،واحدلكلالتركيبأتبتواانفصلقالوافإت

)1(

)2(

)ع!ا

(4)

)د(

.r(.،2/323)ينالتكلسنروانظ(2/31،22)8لتكويناسفر:اف

.24(/)12الثانيئيكصصسنهر:انظ

.3(0:لىةالضأأدله!عرتزابقألييهيوقاتلأ:لىتعالوقا،(7111/راشسض

و-التلأ:!ىلاجما!لوصته!(11ا-)4/ومتى،r(/)22لوقأإنجي!!:انض

.ع!(.:بىالترأيهاللصأبفئمسمبحأأخحركاا

ص)5011.الثح!ارىع!ىالهـدكأال!ختأكأ



15رع!النطعلىالردفيالمسلمينعمكاءجود

الاولىالستةالغبريةالقرو!خلال

(.)>ذلك"يأبهـن

وتقدس!تعالى-أدلهنيكوأنالنصار.ثعندساخلماذ!ثم

مانجيلالإفيوعندهموعدمماوأخاجدايكنولمأجا،وتنزء-

؟ويبررهذلكيسهخ

جدايكرناللهبأدن"والقول!:ذلكحيالجاحظيقول

!!اللهأنفكأعمالنحمار-تلألن،ألزمللنصارىوعماوأخا

"إخههـي")2(اريينللصقالالمسيحوأدت،مريمابنالمسبح

")3(.عمهمإدلهيكونأدتلجازأولادللحواريينكانفلو

وخالاجدايخكونأنجازعمانيكبمألثجازماومتى

ذلك.منهنامانعفر

فيالنصار!أعنأيوببنإدحسنجنقلهماعجيبومن

إستيلاءرأىلماالأباللهإنيقولون"إنهم:قولهالأبعقيدة

ابنهإليهأرسلمناوأتهعنالأنبياءون!ل،خلقهعلىالعدو

")4!.وحبيبهالفرد

اللهتحالىالنصارىعند"الله"هوالذعب""الأبإنثم

ذلكفكل،ةوالضالمدرةضعيفذلكمثلعنوتتهدس

)2(

(r)

(4)

.ص)64(الإيماتةالنصيحة

)01/28(.متىإنجيلأنظر

دلقاضيالمثغني،المعنىهذامن!قريئااإ،"ص)فىالنصارىعلىالر"شيالمختار

.(1"501،6)5/عبدالجبار

أسمعنئاعداأجدواإ(،)4/12الصحييمالجصهـابضمنأيوببرنالحسنهـسالة

وكلتبيهم.النصارى!!اجعمقلدقيتوضفيما



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

بيدالمسيح.

نأتعتقدالنصارىأن"واعلم:عبدالجبارالقاضييقول

ويرزقيخلقفهو،لابنهوجعلهكلهملكهمناختلعقدالأب

إيمأنهم")1(.تسبيحةفيبينوهذا،ويميتويحيي

اخراسموهذاإيمانهمتسبيحةفيبهمصرحوهذا

بالرب"ونؤمن:فيهجاءوالذيالينقوي،الإيمانلقانون

أبيهمنولدالذيكلها،الخلائقبكرالمسيحيسوعالواحد

وخلقالعوالمأتقنتبيدهقولهم.إلى.كلها،.العوالمقبل

شيء".كل

يرى"لاومامايرى"صانعسلبالذيهذاتناقضفأي

؟!")2(والإتقانوالخلقالصنععندكمالأبوهو

راهبعلىرادااللهرحمهالباجيأبوالوليدقال

تعالى،بهالمنفردفهوالعالمينربملكوت"وأمافرنسا)3(:

فاجر")4(.ولاولابر،عاصولاطائغفيهيشاركهأنينبغيلا

(C)111(.)1/النبوةلائلدتثبيت

96(.ص)68،الإيمانالنصيحة:انظر)2(

المتنصرين،اليهودأحد،الإشبيليأوالأسبانييوحناأومقار،حنافرنساراهب)3(

ترجموقد"افنديت"،"إلىداودابنوهيالعربيةكنيتهالغربيونالفلاسفةحزقوقد

العربيةالأرقامأدخلوقد،اليهوديةإلىوغيرهموالفارابيوالغزاليسيناابنكتب

الحضارةقصةانظر:.الميلاديعشرالثانيالقرنفيعاش،الغربإلى

.)17/17(

ص)66(.فرنساراهبعلىالردفيالباجيالوليدأبيرسالة)4(
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أشدالنصارىمنالخزرجيأبوعبيدةيحجبلذلك

فييعلمما،الله:"وأيمفيقولب"الأب"اعتقادهمفيالعجب

)1(الفلسفاتتضاد،إنسانبهايشرعديانةالأرضمعمور

ملتكم،مثلعليهأ،محالاتكمتجويزادعيتمالتيوالعقليات

سيدفيهماللهبحثالذين)2(الأوثانعبدةالعربإنولعمري

للأوثانعبادةالكفارأشدكانوا!محمداوالمرسلينالنبيين

عليهأنتممأمثلمناتقوافلقدهذاورغمإلحادا،وأشنعهم

دإليمربوثآإلا)مانغبدهم)3(وأصنامهمأوثأنهمعنقالواحين

.(4مهه)زلفئآلله

فيثأغورسوجعلهاالإيثاربمعنى"فيلا"كلمتينمنمركبةيونانيةكلمة:الفلسفة)1(

بمعنىالفلسفةمنمشتقوالفيلسوف،الحكمةومعناهاو"سوفيا"،محبةبمعنى

الموسوعةانظر:.الحكمةيعنيوأصبحتطورالمصطلحأنإلا"الحكمة"مؤثر

11(.1181،91)2/الميسرة

منظور:ابنقالالصغير.الصنم:وقيلكان،ماالصنموالوثن،الصنم:الوثن)2(

وأالأرضجواهرمنمعمولةجثةلهماكلالوثنأن:والصنم،الوثنبمنالفرق

بلاالصورةوالصنمفتعبد،وتنصبتعملالأدميكصورةوالحجارةالخشبمن

غيرعلىالوثنيطلقوقد،المعنيينعلىوأطلقهمابينهمأيفرقلممنومنهم،جثة

مادة)13/443(العربلسانانظر:.وأثنووثنووثنأوثانوالجمع،الصورة

()r

(4)

(.)وثن

شيئاوكان،الصنموهيلها،فرعلاواحدةكلمةوالميموالنونالصاد:الصنم

الحسينلأبياللغةمقاييسمعجمانظر:فيعبد.نحاسأوفضهأوخشبمنيتخذ

زكريا.بنفارسبنأحمد

.(3):اية،الزمر
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بينهمواسطةجعلواأنهمإلاتعالىاللهنزهوافكأنهم

منهم.جهلاوبينه

وتعألىتباركاللهأنأعتقدمنعلىهؤلاءفضلأبينمأ

")1(.00.امرأةفيودخل،عظمتهكرسيعنالسماءمننزل

،المقامهذافيعندالنصارىيذكرمأأعجبومن

ومعواحد،الثلاثةوأنبألتثليث،اعتقادهممعخصوصأ

ذلك.لإثباتالمتناقضةواحتجاجاتهمالمتكلفةمحاولاتهم

هووالذيعندهم"الأب"فإنذلكصحةفرضفعلى

فإنه-والنقصالعيبصفاتعنوتقدسالله-تعالى،الله

المقدلس.كتابهمبنص-بالله-عياذاملعون

تبارك.أنه.".:بقولهأيضأأبوعبيدةأشارذلكوإلى

الكفرمنبالله-عيأذااللعنةنفسهعلىأوجبوتعالى

جريمةأحدعلىوجدتم"وإذا:التوراةفيقالىلأنه-والضلال

علىجثتهتتركوافلاخشبةعلىوعلقفقتل،القتلتستوجما

لأنتدفنونه،اليومذلكفيبل،الثانياليومإلىالخشبة

الربأعطاكمالتيأرضكمتنجسوافلا،اللهمنملعونالمعلق

لكم")2(.ملكأإلهكم

حين-الضلالمنبالله-عياذاسفيهاجعلتموهولقد

هذاشرمنباللهنستعيذ،عليهقادروهوالأمربهذاوصفتموه

153(.،1ص)52الصلبانهاماتمقامع)1(

)21/22،23(.التثنيةسفر(2)



115النك!ارىعىألردفيالمسلمب!علماءجي-د

الأولىالستتهالهجريتهالقرونكأللأد5

الذجمأالرشادسبلأونحمحونستهديههشرعتصالذءبالإلحاد

ا"11(.كبيركفوالنديقهعمااللهتعالى،هحرمتمو

منالنصارىكتبشيوردعابك!المرادي!توقد

ص!حتها،فيضعلىبنوةصتيخبعهاما%وطالأب!ةلفظإطلاق

أبههـحامديتهزلحيمسا،اللغويالمجازبابمنهوإنما

عزوجل،الل!علىالآبوةإطلاقمنبلعدتواما"أما:ال!كأالي

صاأوضا،ضهـحصل*(!كبأنظانيننفسهعلىةوالبض

عد!حضلهإنماالأهـهـكذلكاالإمتياهـفليسرلهايقعخصوهـء

لأن،مرادهغيرادحتهيتةبأدنالتطعمعذلكبمث!!تجوزأت

والرحمةوالرأفةالحنانشديديكونأدنىعلىخبلالأب

ر،ادخيىجميعلهيجممما!%تع!!حريصا،لولدهوالشفقة

طرقدهيوضحأنعر!هـجتهداثر،الثرجمي!!عنهوي!رفع

ينهضيمصاتحذيرهإشى،مسارعا،إليهابالمبادرةادخيىهـويأمره

يرادلماساترةجهالةأو،ضرهـدائمأو،دهـمأوعتهوبةإلىء

المستقب!ط")2(.فيبه

"وأطلتهراأينهحما:ذلاكفيإللهرحمهالش!هـستانيويتهول

فيوجدو!لماأحسبحاوعلىوجلشالنهعلىالأبوةلفظ

الوحيد")3(.الإبإتأنحت"إنك:قالحي!،الإ:جيل

1(.ص)لىهالصمبانهاماتمفامع)1(

.(41،451صر)4ادجهـيا!الرد)2(

9(.:4؟18)3:الأ!دئحتابرسالةأنظر)3(
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الدنيا:لطلابيقالكما،اللغةمجازمنذلكولعل

")1(.الاخرةأبناءالآخرةولطلاب،الدنياأبنأء

فيواعتقادهم،النصأرىكلاممنمعنامامرخلالمن

لنأيتضح،التثليثعقيدةفيكلاممنسبقهوما"الأب"،

والاتحاد)3(.)2(بالحلولبالقولالنصارىتأثرعمقمدى

سبق،قديمةوثنيةعقيدةوالاتحادالحلولوعقيدة

والزادشتيون)6(.(،)والبوذيون)4(،البراهمةإليهاالنصارى

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

)6(

ص)222(.والنحلالملل

ماءكحلولالاخرإلىإشارةأحدهماإلىالإشارةتكونبحيثالجسميناتحادهو

للجرجانيالتعريفاتانظر:الاخر.فيأحدهماحلولأيالورد،فيالورد

ص)89(.

الجرجانيتعريفاتواحذا.شيئايصيراحتىواختلاطهماالشيئينامتزاجهو

ص)6(.

عنديمثلالذي"براهما"إلىنسبةوهي،للهندوكيةالاخرالاسمهي:البراهمة

كقراءةالعبأدات،منكثيراتطلبالتيالكامنةالسحريةالعظيمةالقوةالهندوك

لتكونالبراهمامنمشتقةوالبراهمية،القرابينوتقديمالأناشيد،وإنشادالأدعية

الإلهي؟بالعنصرطبائعهمفييتصلونأنهميعتقدكانوالذينالدينرجالعلىعلما

الميسرةالموسوعة:انظر.أيديهموعلىحضرتهمفيإلاالذبائحذبحيجوزلاولذا

/2(.)599

التخلصعلىوالعملوالزهدالتقشفإلىيدعوأخلاقيمذهبصاحببوذا،أتباع

انظرم،ق483()563-عاشالإلهعنبالحديثيعنىيكنولمالألممن

.(ص)991أسيويةمعتقداتالقديمةالأديانموسوعةسعفاند/كامل

قبلالسابعالقرنمنتصففيولد،فارسيدينيزعيم،زرادشتالحكيمأتباعهم

=النار،عبادةإلىالناسدعا،شبابهمرحلةفيإيرانشراحهإلىوهأجرالميلاد،



بهطاارىالن!الردعلىفيجههدعلماءالمسل!ت

!وسالستةاالهجريةشقالقرخلاق

فيالمسلميمعلصاءالجزفيقيهذهفيالتهوليفصللموالتي

رحصةعليهمبعدهمجاءوإنما،الأولىال!ج!!ي!الستةالقرودط

النثحمارىبينالعلاقةوعازهابطاكهذاأوضحمنجميعاالله

المسىألة)1(.هذهفيهموغير

1\)

لاد.المبتجل)583س!حه!اليبذخفيالنارفيهبيتفيئقتيلأمات

إ،نجرباشتهبسحقذو"91(،)6/891المعارفأقهـةإالبستانيبطرسانظ!

ص)229(.الميى!غبيةالعرس!عةالمو

03(.10-.آإ2//الحكحي!ابإدصفيتيمةابنالإسلامشيخصاخصو
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الثالثالفصلى

بالابنالنصارىقولردفيالمسلمينعلماءجهود

مباحث:ثلاثةوفيه

المسحبألوهيةقولهمعلىالنصارىأدلةذكر:الأولالمبحث

عليهم.والرد

كتبهم.منالمسحببنوةقولهمعلىالرد:الثانيالمبحث

العقلية.بالأدلةبالبنوةقولهمعلىالرد:الثالثالمبحث
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ورسولهعبداللهمحمد"من:وهيهرقلإلىووخصرسألتهأولا:

فإنيبعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلالم،الرومعظيمهرقلإلى

توليتفإنمرتينأجركاللهيؤتكتسلمأسلم،الإسلامبدعايةأدعوك

سوآءابتننا!د4تعالؤاإكأدكتبيآفلقلومالوالأريسيناثمعليكفإن

دونمنأزلابابغضابغفحنايتخذولاشخابهءثنثتركولاأللهإلالغبدألاوبيئمبهؤ

.(2")!1ثجع!هو)م!دوتبأتاأشنهاوافقولواتولؤالمحانألله

هذاغايتهاأنوجدوأصحأبه!النبيحواراتتأملمن:ثانيا

بمبحثماالحبشةنصارىبعضسمعلماأنهذلكومن،الأسمىالهدف

عشرينوكانوا-الهجرةقبلذلك-وكانمكةإلىقدموا!النبي

إليهفجلسوا،الحرامالبيتعندفوجدوهع!ي!النبيفأتوارجلا

دعاهمأرادوا،عمأ!لمج!هاللهرسولمسألةمنفرغوافلما،وكلموه

سمعوافلما،القرانعليهموتلاوجلعزاللهإلى!اللهرسول

وعرفوابهوامنواللهاستجأبواثم،الدمعمنأعينهمفأضتالقران

أنزلأسلموا)3(وعندما،أمرهمنكتابهمفيلهميوصفكانمأمنه

أشركوأوالذيفإليهودءامنوالكينعدوةالناسأشدلتجدن!و:تعالىالله

بأنلثذنصرلمحأإنالواقاأئذلىمنوأءاللذينموتأقربهصولتجدت

أنزلماسمعوأ!!وإذالمجمتتبرونلاوأفهؤورقباناقشيسبمنهض

ءامناربنايقولونالحقمنصفوامفاألدمعمفلفعضأغينهوترى+ألرسولإلى

أنونظمعألحقمررناجاومابأدئهنؤمنلالناوما!ألثنهدينءفاتخا

تخمهامنتخرىجنتقالوابمااللهفأثبهص!اتقؤهـالفئلحينرئناحلذظنا

.64:الاية،عمرانالسورة)1(

.16/:البخاريصحيح)2(

.2/282!االنبويةالسيرة،هشامابن)3(



كااالفرىالردعلىفيجمودعل!ءالمسلمين

ا:ولىالستةيهألهجرتالتهرثخلالط

أن!هـهإكاف!مهإلىالسلامعليهعيسىبهجاءماهذا

فيئعليهمإت!دخ!لاقم!ت(دلهشاءإنذأدكوممسيتضحالنصارعأ

كتبهم.منبالابنعقيدتهم

يعتتدولطفهما،السلامعليهبالمسيحالنكححارىاعتقادأمأ

نجميعوربإلهالسطلامصليهمريمابنعيسى41لمسبحأن

شيالأرضإشىنأتالد4ابن-زعمهمحدعلى-لأشه،الخلائق

الد4.نخاءإنقريباذلكتفصيكوسيأتي)1(البشصصورة

لتهبهـجردلي!ستإعتقادهمحسمادلهالمسيحوبنوة

ألقابه،أهمهياب!فحسبألسالامعليهالمسيحعلىيطلهت

عفاويدحص!،بذلكالإيصاتنصرانيكل!لىبصماشإنهوعليه

جميعجبتعليهاالصجمحإيمانيكمنضريعةفيوردماالمعنى

ومابهـىماصانعلضيءكلمالكالأببالله"نزمن:طوائفهم

بكرالواحداللهابمتالمسيحيس!عالواحدوبالهـب،يرع!لا

جو!!هـتحقأطإمنحقإلىبمصنوعوليسكلهاإدخلائق

"21(.المالعوأتتهنتبيدهالذيأبيه

منء،والبض،بالابتالقولأننعلمذكرمااعلىوبناء

)086!/88(.صالمقدس!!الكتابسانضهـقامه)1(

4/9A)الص!إلجوابضثنأبهـببنالحسمت!،سال!اننر:)3( 9،)v،وابحة

مذاةلىوألتر(آ9،)68صيحيىلنصىهـبنالن!!افءالملةفضبصءكأالإيماني!

ى!الحمليبأهكعلىالهـدفعبيبالأفتح!فيالترجصنكبداللهأيخما:المعنى

؟/11(.،)174
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ا!وسالشتهالهجرية(لتهروندخلا

بعرروائئهم،جميععندعليهاالمجمعالنصارىعتهائد

هذهإيمانهمبشريعةيؤمنونجميعافإنهمنيتهية،هـجمع

بمقتضاها.ويعملودى

دشياىأيذلكفيلهمفليسذلك،فيمستندهمأما

!تغيرءأقوالىمنولاالمسبحقول!منلاعليهالتعويليصح

هـ!اتبعواأنهمعندهممافكل،السلامعليهمالسابتهينالأنبياء

ر؟ساءمنوغيىهـهمأساقفتهممنالعقائدهذهلهمابتدع

!قدمةفيالمتئلببيحيىبننصرالمهتدييقوأطكما،دينهم

أبأيستنذ!اتبرودلاعلب4يعولأصللاعتقادهم"ليمس:كتابه

يفتهيهـن")1(.لابجهاكواغتروايعملونلابقوماقتدو!قد

اإعتقادفيمستندأيلهمليسفالنصارىوهكذأ

ت!الى،دلهالمزعومةعيسىةببضأخرىأوبعباردأو"بالابن11

بسبببهاتعلقوأوأوهاملضبهتكونأنتعدولاعندهمماوكل

بحض!بظواكحرتمسكواحيثرؤسائهممنمضللهتفسيرا!

ألانجنأوادلد،نسبةيوهممماأناجيلهمفيالواردةايئلفاظ

أهوائهم.حسبعلىأولوهاثم،ضعالىلله

اعىأدليالنصارىيعتبرهأههـما،الألفاظتلكومن

عندهم:المتهدسثالثالوهـتالثانيمالأقنووهوبالابنالقول

"أنا:قالأنهالسلام4علبالمسبحعنيحكونأولا:

عبداللهأيئئاثاشكإلىويشبس821(صالنصم!أتقالملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحة)1!

)181-183(.صالحكسيباأها!ءإ!الر!لمحيالأهـيخباتحنهةلمحياك!جمأن



كاااالنح!ارحطالردعد!ف!عطءالمسلمينجهه-؟

الأولىالسعهالهجري!التكرونخلاأط

(1ء!)
.بي"وابيبابي

لى:و"تتلاميذهفياللهإلىتضرعأنهأيخاعنهدط!يححو

نواليكوأعطيتنيالذيباسمكاحفظهمالقدونسالأبأيها"جما

بهمفأناأرسلهمفكذأسكأرسلتنيأنكوحصماكأاحداشيئاطم

(2
.بي"وطم

وهذهالدليلهذارادا-أدله-رحصهبحيىبننصرقال

كمامعيأنتذلكمعنى"و:المسيحببنوةلالضعلئال!بهة

إليك،لأدعوالخلقإلىأرسلشيوأنكتلامذتيمعأنعب

.عبادكإلىأرسلتهموحصذلك

اللهأن:قوأ!معلىمعناهلكالنقلناكمايكنلمولو

باللهشيءكلقواملأنكفروثيذاقواهـ2.بهأدتبمعنىبالمسيح

أ(صمسيحفيأدتهيكونأدتوهووالامتزاجالتداخلىيرجب

متداخلوهوفيهمتداخلينحلامذتهيكونوأناللهفيوالمسبح

1()3(.النسادظأهروهذاتلامذتهفي

النصف!بنصرقولهمعضدا-الله4-رحصالغزاليوقال

هذه)يو!نا(عندطمادجلي!!التلميذعلذا"أطلقالسامحق:

يرءلم)أدله:قولهضرلمنبالحلولفيهامصرحاالكلمات

كاملةومحبتهفيناحالفاللهبعضابعخشاأحبفإنقصاأحد

22(.21،جه!حتأ)170)!\(

;Y)!12(.11،حفا)17:ب

581)صانيهالنححمرالممة!فضبحةكأاللإجصاني!أبحة)3( ،.)A



الاولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

قدلأنهفيناحالأيضاوهوفيهحالونأنانعلموبهذافينا

أبنهأرسلالأبأنونشهدرأيناونحنروحهمنأعطانا

هويسوعأنيعترفمنأيضافيهأوذكر...العألملخلاص

()1(.اللهفيحألأيضأوهوفيهحالفاللهاللهابن

الحلولأنفهمعندهمالجليلالتلميذهذايكنفإن

مقتضالمذكورةالنصوصفيالسلامعليهعيسىأثبتهالذي

أنأنعلموبهذا:بقولهالإلهيةولغيرهلنفسهمثبتافيكونللإلهية

ولاذلكفيهيعتقدونلاوهمفينا،لحاأيضاوهوفيهحالون

أنهفتعين،وأتباعهالسلامعليهعيسىتلامذةسائرمنأحدفي

أنهذلكعلىويدلالمجازمنإليهأشرناماالنصوصمنفهم

روحه.منأعطاناقدلأنه:بقولهالمجازجهةإلىأومأ

يليقمابهماعلمناوعنايةسراعليناأفاضأنهيريد:

ولايريدهماإلانريدفلابمقتضاهالعملإلىوفقناثمبجلاله

يقررالذيالمعنىهذاعلىالتحفظمع")2(يحبهمأإلانحب

والفلاسفة.المتصوفةعقائدبعض

بهذاالاستدلالصحةبطلانلنايتيبنتقدمماخلال!من

الإنجيل.فيورودهلمجردالنصارىبهيتعلقالذيالدليل

القائل:درودله

السقيمالفهممنوآفتهصحيحاقولاعائبمنوكم

ا-17(.2:)4الأولىيوحنارسالة)1(

.111(ا-90)عالردالجميل)2(



كاااكطالنطرعلىالر؟!بالصلمبتعلماءجهود

إلأود!ال!تئالمجريئالتهرونخلأأ!

)1(!العدمالتهرائحقدرعلىمنهالأفهامتأخذولكر

بماوألههـعيتهالمسبحبنودعلىالنصاهـع!ويستدلثانيا:

!./الااالسماءالىلصعد"ديما:فالآنهمنالأئحيل."رد !?-.ء!أ!
السماء1()2(.مننزل

الدليل:لئهذاردهمعرضفي-اللهنححىهـ-هـحمهقالط

أدنبهالمرادأدتمنها؟التأويرفيئوجوهلهالكلام"وهذا

السماء،منلتتالتيهيئالسماءإشىتمسعدالتيالملاث!ة

ماإلاال!اس!أعصلمنالسماءإلىيصعد!أنه:اخرووجه

جل.والتنزأدهـحيعنمأخه!ذازكياكان

مابظاصوأخذواأوردواماوص!حزعمواكماودهـدأن

ي!صنواولم،غبهـهبهـصمههـنفيمااصسماءاإلىصعدفقدحكوا

بي!تذلكفيفهموإلباس!!)4()3(أخنوخ:وهمالسماءمنلوات

وضأوعلهلهاطالقبىأو،نقلهمنيبوتكفادنجبرأطإبطا:أمرين

)2(

)3(

)خ(

.ر)ع!!المتنبيالطيبأبيئديوان

r(.:)13بهـحخا

نلاثدمماثةعاشريار*،ابن!هو،محكأوإ)محرس"معناهيبراسمةأخةخ

أنهنجيلالإفيئور-)32(.صالمقدلصىالكتابالفىهـع!جم،سنة!شينوخصئا

24(.:)5التكوينسز:انض.أخذهاللهلأناسثذابعدبههـجدلم

"إليالمر"الاسملالذ!تانيةالب!الصيغةيهه!ء"،"إلهيئومعتاهيبرإخسمهههـ)إيليا(:

منالأرعكإبنحجاحياء،ال!كل!جز)تمنحث!ل!،صظيمحبي،صهالرييئوت!تخدم

الكفاتمعجم.النصارصعندالسياءإبىوالك!*الصاءعلىكأالهـث!عب،ا!هـتا

.(ع!84،!خ4)ص،دصلكتكلفا



كااجثو!علطءألص!ل!تفيإلردعلىالئئارى

.أو!دوهغبهـماعلى

الأودىالستةالهجريةونالتكرخلاد

جم!إةالسماءالىصعدقدي!نأنذلكعلئويلزمهم

لموالناسوت،لهمفعلىشهلاهومعجسمه:أعني،المسبح

منها")1(.لينزلممنالسماءإلىصعدفقدالسماءماتينزل

إلىرسالتهفيالهـدذا!تإلىأيوببنالحسمتوأشار

)2(.أخيه

ثالثا:

ألوهيف4والمسيحبنو!علىالنصارىبيستدأل!ومما

أحياالسلامعلحهأنه!تالمقدسكتابيهمشيوردماأيكحما

الماء)5!علىومشى)4(والأبرصالى؟كمهوأب!أ)3(تىالمو

)2(

(r)

)4(

لأد(

.(81)!الإ!مانيهالعنحكيحة

)4/1123.الصحبحالجوابضمنأخيهإلىأبهـبب!تالحسنرسالةانتلر

بأرب!ةموقGبعد"لبعازر"اسمه!جلاأحياأق!طويلةقصةفينجياالإإفيو!-جث

مثدودالميتفخرجاخرج"ليعازكأ)المسيحإ:صهـقهنجأعلى"مح!ا:حيثأيام

و؟عهه،عحفو:يسوعلهمش!ال،بمنديلبرىالوبمعحوبالأكفانجلينوالىاليدين

4(.ا-ه:)11يوحناانظم"يذهب

الشيطالتيسوعو*فلماشيهطانفيهبأخرلسلهألع!أق4:الإ%جياتفيجاءحيث

2-4()8:متى:الأب!ص!شفاء8(:)9متىإت..ادجموعفت!جالي!الأضاتكلم

الصفصةفيحطملأاضصامعاوسيأتيا-16(،2:)3قاوت4-45(".)1و!هـقسر

الاليه.

البصأعى!شاال!تها!ب!نيدشويس!هـعرأوا:أنهم!ىنالإتجبتشيجاءكحا

2(.إ16-:)6يههـحتاانظر"00تخأفهـا.لاحى!أنافقاكفخافهـا،



1151قالنصرعلىالردفيالمسلمينعلماءجهه!د

الأواالستةالهجريةالقرونكأللأل

)3(.القليلوءصثإ)2(خصإلماءوصبالسماءإ1(إلىوصعد

بنوةدعرىهـاداالله-رحمهبأيهبنالحسققال

-معضرعليكم))يجبذكر.ماعلىبناءأ!هي!وأالمسبح

الأمىهـرهذهمثلفعلمنكلإرىتنظرواأن-النصارى

)أدت:يتضمن(كالم!لو)سفركتابفإنوإلهاربافتجعلونه

وألت،الإسرائيليهابتأحياواليسع،الأرملةابنأحياإلياس!

بإحيائههؤلاءمنأحديكمتولمكثيرإإ)4(خلقاأحياأ!قياش

.1إدها")تىالمو

الأحصمهاءلإببالنسبةأما،تىالصلإحياءبالنسب!هاذا

سفب)أن:ت!هـادالتو"إنأيقصا:بأ!بنادحس!تفيقولط

)1.

)2(

)3(

)41

بم51

هـجلسالسماءإلىزفعقلامحيذءيسهىعالربلميم!أ/أوبعد:إتجيليمفيئجاءكص

59-53(.)4؟ةولوفا.2(،12،ا:)آمرف!"انظاللهيمب.

"املأوا:لدخدمقالأنهوردحيمساالإتجيليعدهاءصماال!سمبحم!جزاتأولىوعلي

السدنة،رئيمى!شنأولواالآدنااشتو:لهمفتهال،فاغمتحض!ش!طلأوهابال!كاءالأبرهـان

1(.ا-ا:)2بهـحنااتجيلانظ..خمزا.صارالديالدساءذإقفلما،فناودهـه

اضجر!تأرغفةخمسحةمنشخشالإتخ!حمةأطعمأقالإتج!!لمحيوردحيث

أرادوأ.!ابمقدارادحاضرينعلىوهـعثموشكرالأهـغفهايسوعنأخذ،وسمكتين

4-114.:)6حنايهانض

0)7الملركسؤ 1A،)24-8-/31(،:)4ال!انيالملو!واصزا

نحى-نجتمامه!نقله121(،012)4/الصحيحابإلبض!أيههـببتادحسنرسالة

ص!العبللغزالجميا!الر!وانض1(.فى،4101صتالإي!ماخيهاالنصحي!فييجصبن

.5015(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

)أنأيضا:وتخبر()1(ذهبتأنبعديعقوبأبيهعينأبرأ

بهما()2(")3(،تبصرعينانلهاحيةفصارتالعصاطرحموسى

)4(.اللهرحمهالماتريديذلكمثلوذكر

مسألةفيالنصارىشبهعىالردالإسلامعلماءويتابع

فيقولالأبرصبإبراءوبنوتهالمسيحألوهيةعلىاستدلالهم

الملوكسفركتابفإنالأبرصإبراء"أمأ-:اللهرحمه-نصر

فرحلبرص)()نعمان(اسمهالرومعظماءمنرجلاأنيخبر

يؤذنفلمأيامابابهعلىفوقفيبرئه)6(اليسعقاصدابلدهمن

أصحأبه:منلرجلفقالبهاليسعوأخبر،إليهالدخولفيله

سبع)7(الأردنفيانغمس:لهوقلالرجلهذاإلىاخرج

بلدته،إلىورجعالبرصعنهفذهبذلكوفعلفمضىمرات

.(4:4)6التكوينسفر(1)

.(ا-4:5)الخروجسفر(2)

121(.)4/الصحيحالجوابضمنأيوببنالحسنرسالة)3(

2(.ص)12التوحيد(4)

عشيرةرئيسبنيامينبنبانعبننعمانوهولزنعيم"معناهسامياسم:نعمان)5(

)739(.صالمقدسالكتابمعجمانظر.النعمانين

واسمه،النبويالعملفيإيلياخليفةوهو"خلاص"اللهمعناهعبرانياسم:اليسع)6(

إيلياوتبعالثراءترك،ثريةأسرةإلىينتمسبيساكر،سبطومنشاقاطبناليشع

كمااخر،نبيأيبهايقملمكثيرةبمعجزاتقام،بالدعوةوالاشتغالالنبويللعمل

.)(12،))))صالمقدسالكتابمعجمانظر.القديمالعهدسجلها

معجمانظر.فلسطينأنهارأهموهوالمنحدر"،"الواديمعناهعبرياسم:الأردن)7(

)46(.صالمقدسالكتاب



كا!جهودعلماءالمسلمب!يالردعلىالنم!رى

الأولىالس!يةألهجرالقرونتخلا

منهيطل!اليهبهوجهاليسعأنوأوهمهاليسعدم)1(..- حاء!حبعه
عنذلكوأخفىفرجعكشههـا،ضيئاإليهودفع،بذلكفسرمالا

وكدزاكذاعنيوأوهمفاننعمانقبتله:فقال،اليسع

افحمتقدوحيمساح!ذإ،موضعفيوأ!فيته!الامنهوأخذت

ادحال)3(،فيالخادمفيهـصنملكوعلىعليكصهفاليصىهـبر

فعلمماأعظموهوهـحيحاوأبرصأبهـصا،أبرأاليسعفهذا

موجزاذلكوذكر؟إلها")3(فحدهافييكنولمالمسيح

)4(.اللهرحمهالماتريدي

للهابنوأنهالمسيىحأد!يعلىالنصارىاستدلالأما

ب4يصحولاآقرالماءعلىمشيهب!جردتعالى

إلله:رحمهتأيربنادحسنليقرحيث،الاستدلالط

،الأرإنإلىصار"إلياس"ألن"ب!الملوكسفر"فهذا

،الأردنبهاوضرب،عمامتهفأخذإليسعتلميذهومعه

فرسعلىالسماء%لىص!دتم،عليهمشىحتىلهفاستيبس

رجعفلمااليسعإلىعمامتهودفعيرإه،الي!حمعونور،من

مشىحتىلهفاستيبسالماءضرب،الأردنإلئ،إليه

)739(.صالمث!تهدسإلكتابمعجمفيجاءكماجبحزقياسمه:اليسعخادا)1(

)3.الثنيالملوكونسص!41(،)10ومرقححر24-35(،:)4لولمحاإنجيلاظ)2!

(.Cا-7

ادجوابصبأيوببنإدحسنعندذاتهاوالفحرغ)فىها(،محسالإيمانيهاالنصيحة)3(

123(.،)122//4الحك!حبخ

2(.ص!إ؟أأ&حيدكتاب)4(



كاأالنصارىجهودعلماءالمسل!نفيالردعلى

الأولىالس!نههجريةااك-ونكألال

كاصاولاإلكاثالماءعلىبمشيهفيهماواحايكنوأ3كليه")1(

يدي)3(،الماقيأجهوأشاهـإإلها")2"السماءإلىبصعوددإليا!س

لصجر!وجمنههـبلىالمسيحأدهـهيةادعائئهمتناقضيتضحهنامن

ببنه!هالتهول!شيد!مهمذلك،إليلاأبوافإد!الماءعلىم!يه

؟الفرقفماوإلا،إليالسوألوهية

خصهـاانماءصيرأسسلاماعليهالمسبحبأناكصتدلالهمأما

!مسمابشاتهاعنعليهاالرديختل!ففلاوبنوحههيتهألهعلى

رحمى4يحيىب!تنحمى!قالن،والإلهـإموالتعارضرالتناقضحيخا

"وأما:الواع!بالاستدلالوهذ!الشبهةطذهعلىراداالله

أدت"بخبر:أثاصملراسز!فكتاتخمرا،الما-صيرأنهقولكم

فلما،أجهإوأحسنمسافأضافف4ائمعي!،اسرابامرأةنزل!"اليسع"

يا.لهفقالت!اجة؟،منلته!!ليها:قالالانصىهـافأراد

تدعواأنرأيتفإدن4،فدصقرد!نازوجيعلىإن،اللهنبي

عندذماحصلاجمعيلها:فقال،فافعلديخننايقضيأنلناالله

انيتهممنعلبقدرتماكلجيرانكمنواجمعي،افيةمن

لها:قالىثمكصاء،الأوانيتلكترولأأنأمرهاثمفنهعلت،

فأصبحتعندعا،منثمضىالهحاعلىهذهليلتكاترحجه

بماوعاشوا،دينهموقضوافباعه!"زيئا،الماءفوجدت،الصهـأة

8(.75،:)2الانيالمئواثسز)1(

.(r//412)الصحبحابالبمك!صنأيخهإلعتأيوب!الحسنرساك)2(

.!12احا)2ءحيدالضءضاب)3(



كااالنح!الىىالردعلىفيعلماءالمسل!ت6جهو

الأوسالس!ةالهجرقيالترونكأللألم!

تحويلهممتأبدخزجتاالماءوتحويلمدة،أ)1(،معهمتخلنك!

بإبجىازإليهوألشارإلها")2(،بذلكاليسعيكنولمخمرا،

)3(.اللهرحمهيدحبألمافا

عليهبأق،المسيحألومحيةعلىأيضاالنصارى!يستدلن

صما،يسيرةأرغفةمنكثيه!خلىأكلحتىالقليلكثرالسلام

معنىإف!يبا.ص

هذاعلع!رأد(الدهرحمهبأيهبنحسن!لطفيض

بامرأةلش""إليالسأدت"يخبر:كالملوسفر"هذا؟الاستدلال

ماتوالأرضر،وأجدبت،الناسعمقدالقحطوكان،أرملة

عندكهل:للمرأةفقات،جيشفيإلياسوكالنىضرا،ادخلهت

نأأردتدقبتمنكفإلاعنديماوإلله:فقالتا؟طعا

ثحط،منفيلىالنالسلمابالهلاكأيقناوقد،يلطفلهأخبز

فصكثعلب4،فباركبه!تت،عليكبأس!فلاي!أحضى:أطفتها

نأبعدبلدشجاوأهلمنهتأك!!أشهروستةسني!تقلاثعندها

")4(.الناسعناللهفرجحتىوجيشهإليالسأكل

كثرإلياسلأن،المسبحفعلأكثهـمماإلياسفعلفقد

يكنولمواحد،وقتفيالقليلكثروالمسيح،فأدامهالتليل

أ-17.:)4الثاليكالملوسز)1!

)601(.ص!الإيمانيةألضي!قي)2(

.2!ا\محر)2اصتوحيدا(3ؤ

.(أ-516:)/\1لالأأثإلملىسثر)4(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

إلها"11(.فعلهفيمأإلياس

أيوببنالحسنمنبديعةونكتةلطيفةملاحظةوهذه

بإيجازأيضاإليهوأشار،بذلكاستدلالهملىعردهفي

)2(.اللهرحمهالماتريدي

المسيحألوهيةعلىبهاستدلوامابطلانيتضحهنامن

قدإذ،يديهعلىالخوارقبعضحصولبمجرداللهابنوكونه

،لغيرهمنهأوأعظمالخواردتىتلكمثلحصولعندهمثبت

نسبةبذلكالمرادإن:أحدهمقالفإن،إلهأنهأحايقلولم

وغيرالموتىكإحيأءالعوائدخرقفيأثرهأظهرالألوهيةمن

المقصود؟علىذاكإذفيدلذلك

بقوله:عليهأيردفإنهالشبهةهذهالغزاليأوردفكمأ

منبهاالمتصفيتمكنالتيالنسبةهذهمثلإن:"فالجواب

أوردثم-السلامعليهعيسىلغيرثابتةالعوائد،بخرقالإتيان

ثم:قالثم-السلامعليهعيسىلغيرخوارقمنذكرهسبقما

هذهتكونأنالمانعفما،ترسللمأنبياءالأنبيأءمنكانلما

الرسالةلعدمتظهرلملكنها،منهمواحدلكلثأبتةالنسبة

عنها")3(.الصأدرةالبراهينإلىالمحوجة

ذكرهمماقريبااللهرحمهأيوببنالحسنويتمم

124(.)4/الصحيحالجوابضمنأخيهإلىأيوببنالحسنرسالة)1(

2(.ص)12التوحيد)2(

النبي.دونللرسولإلاتكونلاالمعجزةوهل)69(،صالجميلالرد)3(



كااالردعلىالنكمارىفيجكه!دعلماءالمسل!بت

الاولىالس!الهجريئالترونكأللأأ!

خوارقلدحصرالمسب!المفترضةالنسبةحذهنكومنالغزالي

بتهوله:السلامعليهعيسىغيرفيموجودةالعادات

ليسبادخوإرثا"تهالذجنالأنبياءهؤلاءإنقلتم"فإلنى

وجك،كأللهوالقدرةالصنعوأن،الأفعالعذهفيصنعلهم

أجسالمسيحوكذلك،صدقتمفقد،أيديهمعلع!وهههـأجراها

أظيىهـالدكانإذاالأعاجيبمنبريهعلىظهرفيماصنعله

لا"أنني:الإنجيلفينفس!ع!تالمسبحأطقاوهكذ!،ذلك

إلله")1(.بأمرألاشعئاأصنعأنأستطحع

علع!اد!جةوماالأنبياء؟وسائرالمسيحبينالفرقفما

ذلك؟

علىاللهيظهرأنإرادواإذاكانواالأنبياءإدط:قدتمفإن

بالربههـبيةو2وأق!هـواود!هـا،اللهإلىتضرعواضيئاأيديهم

قلنا:.كذلكيكنلموالمسيحبالعبوديةأنفسهمعلىولضهدوا

ويعترثويتضىعبدعههـاللهح!انوقدسبيل!حإلاسبعلهكانما

أصماالصمبحأكا:يتضمنوالإنجيل،بالعبودبقيلهويقربربوبيته

"إنني:إدلهداعياقال!"لي!ازر"لهيتهالرجلأبحيىأنأراد

أدعوكوأنا،ليفتستجبقبلمنأد!هـككنتكماأدع!هـك

وقتكلوفي،أرسلتنيأنكليعلموااد!خموره!هـلاءلأج!!

)3(
."تجيبني

38-04(.:)ا-كأبهـ)1(

093!خ!.)11ب!خا)2(



كااالنك!ارممطالردعلىفيعلماءالمسلمينجهود

(لأولىالستةلهجرقيالقرشناخلالمت

لماا!ل"اي!!-:نيزعص-كماادخشبهعلىوهووقالى

ت!هـكتني)1(،لماذاإلهيإلهي:معناه"،نشتوقلال

مايدر!دنلافإنهمليعملودنمالهماغزأحتاه"يا:وقال

.)2(
.يصنعولى"

الكألس،هذهفلتعرنيشئتإنأبي"ياأيضا:وقال

صشيئتك"31(.فلتكنأشا،أريدكماليمسولكن

تعلمودطفحينئذالب!ثرابندفعتممتى"إنكمأيضا:وقال!

شيءحصلولكن،أفعللانفسيقبلمنوشيءهو،أنأأني

أبي")4(.علمنيالذيهوأعمله

معلما")د(.أرسلتإدلهعند"من:اخرموضعفيوقال

)6(
.ومبعوت"ومربوبمألوهنبيبانهفاعترف

منالمسبحعنحكوهبمااشدلالهمبذلكفيسقط

ببنوةلالكرعلىأدليالمذكرالإسمالامعلماءويتابع.خوارق

كليها.والردوإلهيتهالمسيح

بماوإلهيتهالمسبحبنوةعلىالنححارىويستدلرابعا:

)2(

(3)

(4)

)0(

4(.آ:)27شبقتاني"لما"لممتىعندوهي33-36(:131مرقس

4:)23لوقا i).

1Y(.:،36)45متى

أ-14(.؟)14يههـخا

16(.)7:يههـحنا

النصم!هـنقا!ا!rv،)4/126الثمحيحابالصغ!منأيه!ب،نجمالحسنردصالة

901(.،)701صالإجكلانيةأالنصيح!فيبحيىبتنصربتمامه
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قالفقد،المسيحبألوهيةتنبأتالأنبيأءأنمنعندهمورد

اسمه:ويدعىابنأوتلد،تحمل"العذراءأشعياء)1(:

.إلهنأ")2(معنا:وتفسيره""رعمانوئيل

وإن،استعارةهذهإن:لكم"قلنأ:اللهرحمهنصرقال

التوراةفيوجلعزقألوقد،الألوهيةبمعنىالمتفرداللهكان

وقألثبيأ")3(،لكوجعلتهإلهالهارونجعلتك"قد:لموسى

فإن")4(لفرعونإلهاياموسىجعلتك"قداخر:موضعفي

قولوكذلكقلنا:(،)الربانيةمعنىعلىإلهاجعلهقلتم

فماوإلا،المعنىهذهعلىلأمتهإلهأنهالمسيحفيأشعياء

؟")6(.الفرق

المسيحبنوةعلىأيضاالنصأرىويستدلخامسا:

-عليهالمسيحأنمنأيضاالإنجيلفيوردبماوألوهيتة

فيالثمانينجاوزحتىعاش،العظيمالنبيوهو"،خليص"الربومعناهأشعياء:)1(

ماتأنهقيلقاطبةالقديمالعهدأنبياءأعظمالنصارىتعتبره.م،ق736سنة

84،)83،صالمقدسالكتابمعجمانظرالسماء.إلىصعدأنهوقيلمنشوزا،

الكيانوأزمةإسرائيلبنينبيأشعياانظر:أمرهفيوالخلافسيرتهفيوللنظر85(

العربية،العلومدار32(ط)931ص،المراغيمحمودللدكتورالقديماليهودي

.بيروت

.(ا-316:)7أشعياءسفر)2(

.أجدهمل(3)

.أجدهلم)4(

المعنى.بهذالهمرباأي،الأسرةوربالبيتكربأي:الربانية)5(

)121(.صالإيمانيةالنصيحة)6(



كااالنسرىالردعلىفيعلماءالمسعمبنجهوإ

الأوسالستديةإلهجرالتهرون!خلا

شي-وأيوأناأبي،رأىفقلراني"من:قال-السلام

.!حد"11!5

هاذاعلىورادامعلقااللهرحمهيحيىبننصرفل

نأبهبهـيرإنماواحد،شيءوأبيأناقههـلهإن:"قلظ:النصر

الرجل:رسههـكيضلكما،اللهلأمرقبولكمهولأص!يقبولكم

وكلنيومنأنا:الوكيلوكقولواحد،أرسلنيومنأنا

ويطالب،ب!جتهويتكلم،مقامهذأسكفييقههـملأق4وإحد،

أبي")2(.أفعالطرأىفقدرآنيمن:قههـلهوكذلك،بحقوقه

المسبحبألوهيةالقول!علىالنصارىأدلةومنسادسا:

إنجيلهمفيوردما،عندهمالمقدلسالثالوثأقانيمأحدوبأنه

مي،يويرىأناشتهىأبوكمإبراهيم:قالطالسلامعليهأنهمن

سنهخمسونبعدلكيأتلماليهههـد:لهفتهال،وفرحفرأى

أنا:لكمأقههـلادحق:يسوعلهمفتهالت،إبراهيمرأيتوقد

")13.إبراهيميكونأنقبل

الاستدلالعلىرادااللهرحمهأليالغزأبهـحامديقول

ناطقالكلام))هذا:بهالاستدالأل!بطلانومبيناالدليلبهذا

يههـمولاولادفيوميرلمالسلامعليهإبراهيملأنبالمجاز،

إب!!اهيمبعدحدثساكيهاهذهلأن(السلامعليه)عيسىإرساله

)2(

)3(

9(.حنا)14:يه

)122(.صألإيمايةالنميحة

.!*فىط8:6)حتأتي



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال1اه2النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

طاعةدواميحبونالأنبياءأن:ذلكمنالمرادبلالسلامعليه

أعلمفلماالعباد،بمصالحالمتكفلةشرأئعهإظهارودوامأدله

وهدايتهالسلامعليهعيسىبرسالةالسلامعليهابرأهيمسبحانه

اقتضتهماعلىالعباد،مصالحمنيدهعلىيظهروما،للعألم

التيالبصيرةعلىمحمولةهأهنافالرؤية،بذلكسر،شريعته

...البصر،علىلاالعلمهي

"بولس")1(بذلكصرحوقد:اللهرحمهالغزاليقالثم

لمالذيبألسر،الخفيةاللهبحكمةننطق"ولكننا:قالحيث

")2(.العالمينقبلفقررهأتقدماللهوكانمستترا،يزل

إذافليست،اللهعلمفيمقررالأحكامهذهأنيريد

بطرسأيضابذلكوصرح،أولناهماعينوهذاوافتراءاتقولا

اسرائيل"يابنيقائلا:الصفا)3(بشمعونالمعروفيونابن

منعندكمظهررجلالناصرييسوعإنالكلامهذااسمحوا

فيولد،مطلوبأي"شاؤول"العبرياسمهالعظيمالأممرسولبولس:بولس)1(

ودعابالمسيحوآمنتجددثمبدايةالمسيحييناضطهد،خيامصانعكان،طرسوس

صالمقدسالكتابمعجم.المسيحيينبينفريدفهوله،نفسهونذرله

ا-991(.)59

8(.7:)كورثوسأهلإلىبولسرسالة)2(

اسمهكانالنصارىعندرسولحجر،أوصخرةمعناهفييونااسم:يونابنبطرس)3(

ليوحناتلميذاكان،السمكصيدمهنتهكانت،الاسمبهذاالمسحوسماهسمعان

الكتابفيرسالتانله،المسيحرسلمن،المسيحإلىمجيئهقبلالمعمدان

،177(،176)175صالمقدسالكتابمعجمانظر.المقدس
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كمأبينكميديهعلىاللهفعلهاالتيوالاياتبالقوىأدله،

اللهعلمسابقمنلهذامقرراكأنالذيفهذا،أنتمتعلمون

أولناه،مابعينعندهمالعظيمانهذانصرح")1(،ومشيئته

علىظهرتالتيوالاياتالقوىوبأن،رجلبأنهوصرحوا

")2(.اللههوفأعلهأأنصرحبل،بفعلهواقعةليستيديه

برؤيةالمرادأنيوضحاللهرحمهالغزاليأنوكما

لاالعلمهيالتيالبصيرةرؤيةالسلامعليهلإبراهيمالمسيح

لإبراهيمعيسىبقبليةالمرادبأناللهرحمهوضحوكماالبصر،

اللهعلمفيمقررةالأحكامأنالمرادأيالسلامعليهما

تعالى.

بنسليمان"إن:النصهذاحولاللهرحمهنصريقول

حيثمااللهمحوكنتالدينا،قبل"أنأ:حكمتهفييقولدواد

والإنسالجنطاعةمنأعطيوقدقولههذا")13،الأرضمد

لأحدولا،لهتهيأوما،المسيحيعطهلمماوالوحشوالطير

بالألوهية.الدنيأقبلأنه:قألوماaإلهأنه:فيهيقولأن

فإنالبدء")4(،منيارب"ذكرتك:الزبورفيدوادوقال

إسرائيل،ولدمنلأنه،متأولدوادبنسليمانكلامإن:قلتم

2(.22-ه:)2الرسلأعمال)1(

161(.،915،)158صالجميلالرد)2(

النصفيالموجودةالكلماتكلوعبرالمقدسالكتابفهرسخلالمنأجدهلم)3(

.أجدهلم)4(



كاعلى-ألئ!ارى6جهودعلماءألم!نمب!ثيىالر

الدنيا،قبليثوتأدتجوزوديس

تأولفا،تأولتمإنة،"إبهـاهيمقباط

ش!بالخبربظاهرتعلتفا،المسبح

.؟")1(ثالنر

الأولىالشت!ألهبريئذالقرخلاا!

"أنا:المسبحلفوحصذلك

فياد!نجثلاهرتعلقتم!إن

فماهـالاثدواد،!مليمالن

متىأنقلفهما"ويؤكدقههـو4:أيوببنالحسنويضيف

داودقبلالمسيحأجضههـعمولد"كانإتنجرء:شيقال

فيوعوقولهمعلىقثلهيكودطأنيص!حفكيف")2(،وإبراهيم

ول!أحماعيمإبرئبكعندهميكنوأصمودمحمادحالةعذه

مريمتجسدألت:إيخماشهمتسبيىحذلتهكحمواذلك(-هـقادهـا5،دم

ء")3(.كنهاعفاشنهي،ولهتبعد

والاعتتهادأثخولاعلىأيخسابهجس!دلونومهـاسأب!إ:

السطرمعلبيلجبربهاأتىالتيالبشر!ماأدهيتهوا(صمسىحةببض

"السلامبقول!:إتجيلهمفيجاءح!اجمشرهاحمثمحريمإلى

النساء،منالمباركهأيتهامعلثربناخعما،إلممتلفةأيهاكليك

فزتفديامريمترهبيألا:فتهال،منهذعرتمريمرأتهفلما

،يسوعوتسميهابنا،وتلدينتحبلينأفتفهاربكمنبنعمة

ك!!سعبالربالد4!يعطيه،العليإدد4النويسمىكبيرا،ويكون

1;)

)بر(

)3(

ضمنيبأيهبنال!نكأسالهمنمنقوخأوهههـنحق1231(،صىالإيمانيةاالنحيحة

(142،)141صر)14،جإلص!حادجواب

4(.41-آ:221متى

141.1142//4)الص!حالجرابنح!ممتأبهـت،3أ-حىتار.ساله



(135تالارعىألردفيى(لمسل!تجثودعنماء

ألأونىأل!م!ظالثجريهالقرو!خلاك

ف!انتالأبد،اإشىبيعتهساذعر!ملكاويكودندوادأببي

لهافإلى!جل؟"يمسسنيولمذأثنييكولتأنىآ:مر

فف!ة،شبفبحا!تلأو،يأتيكالقدسروحإن:الملك

قديسا،منكب!لدالذءبيكود!ذلكأجلمنتحبدكالعلي

")1(.العليالدهابنويسمى

!باتحسن!لالالاسفهذ.اوعلىالشبهه3هذع!لئيرد

الذيإنلها:قارالملكس"لم:ليتههحيثاللهرحمهأب!ت

فيالشتاأزالبلضميتمزهكماالربوكص!هـهـخالقكأتلدين

ويحطفيهدوادآجمي!كىهـسييعطىلىالهـباللهإدن:قال!بأننذألاك

أدده.إح!بئيسمىوأشهأبودالنبيدوادوأن،مهوير

بنيعر!ملحاجردنأقةأح!ماالنصرفيجاءوال!ذحب

الروححلولىأماالأرضر،كلعلىوليسشقئل،(ئيلالسص

عنللشعبانتلميذ"21!"متىقايىاالتيادجهةعلىفهيع!لبء،

اللهروحبلمتكلميمت،أنتم"لسغ:الإنجيلفيالمسبح

")3(.فيكملتكلمتألمجكم

فيهم.آوأجمعينالضمفيخلوحأدألىفأص!

)1;

2(ز

أ)3

28-35(.:!ا9قا!هـ

الأ!اساالإخجي!!وكاتبر-!الاشالأثنيأصهـاىمو"،يهوه"عحيةمعناه.عتى

استفاد،مهنتهالجبابةوكانتحومتاكفيجابياإلأص!!فيكان،إليهتالش!و

.(8321صرالمؤرص!الكفابانظهـم!جم.الأ(ضغالأفةب!مومحنكلا

0.012أ)"متئ



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

إنه:السلامعليهبالمسيحلمريمبشارتهفيالملكوقال

عليهمبتملكهيعقوبآلفخص،يعقوبالعلىملكايكون

للخلائق،إلهايكونأنهيقلولمالنأس،منغيرهمدون

اللهقولمعنىمثلمعك"،"ربنا:لمريمجبريلقولومعنى

قالفقد،معكمإنيالأنبيأء:منوغيرهلموسىوجلعز

عبديموسىمعكنتكمامعكأكون"إني:نونبنليوشع

نأ:ألفاظهمومعانيلغتهممجالىفيكلهمالنصارىفقول

فيوفاضلوراهبخطيبكلمعالقدسوروحوجلعزالله

")1(.السبيلهذهعلىدينه

بنالحسنالمهتديكلاممنذكرهسبقممالنايظهر

علىالشبهةوتلكالدليلبذلك،الاستدلالبطلانأيوب

وألوهيته.المسيحببنوةوالاعتقادالقول

المسيحبنوةعلىالنصأرىبهيستدلومماثامنا:

"إن:فيهقألحيثمتىإنجيلفيوردماأيضا:وألوهيته

السماء،لهتفتحتالأردنمنخرجلماالسلامعليهالمسيح

المسيحعلىنزلتقدالقدسروحإلىزكريأ"بن"يحيىفنظر

الحبيبابنيهذاإنالسمأء:مننداءوسمعحمأمةكهيئة

بتصرفا-154()4/20الصحيحالجوابضمنأخيهإلىأيوببنالحسنرسالة)1(

يسير.



رأالنصارىإلردعلىجهودعل!ءالمسلم!تفي

الأوسالس!تهالهجريئالقرونكألول

إ()1(.اصطفسف4الذي

أيرتبنالحسنالنحسهذاوعلىالدليلهذ(علىدوير

مفرلالمصطفىأد!وعلمتمعلمنا"قد:بتهولهإدتهرحمه

منالسلامعليهالمسبحيستنكفوليسهـخلوقما،والمفعول

وما-طكلامهك!افي-بذلكالاعفهـافوعنبفلكالاعتراف

بأخهيصرحزالوماوأبيكم")2(وأبيئوإلهكمإلهي:يقولزال

خدماويفعلسمحمايؤديمأمورمبعوثمربوبمرسلعبد

له")3(.

المسبحألوهبةعلىأيضاالنصارىويستدلتاسعا:

"أنا:السلامعلب4عيسىلفمنإتجيلهمفيورثبماهـبنوته

واحد")4(.!الأب

شحمهالغزاليحامدأبه!بطلانهويبينالدليلهذاويرد

"عذا:فيتهولتناقضهبيانفيوبراعتهتأملهق!هـةخلالمن،الله

مسألهفينحاولةالذيغرضناتحصيلفيبالغالنص

الأبواأناقولهعليهواأنكرلصدالي!أن:وبيانهالاتحاد،

!جارةاليهودتناولت"إذذ(ق4:النصفيجاءكماواحد،

قائلا:شأجابهمواحد-والأبأنالهمف!له-بعدليرجموه

16(.عتى)5:)1(

ا-3(.)!-:لط!لمحا26!،:11)مرصس1،8(،)5:6،(،)ء:16()5:مى)2(

.(3.1،.4/41)الصحيحإلجوابضصأبهـب:تاد-ت4!ا!مار)3(

013.:)01تهـحنا)؟(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلألكااالنصارىالردعلىفيجهودعلمأءالمسلمين

يأأجلفمنأبي،عندمنحسنةكثيرةأعمالاأريتكم

أجلمنليس:قأئليناليهودفأجابهترجموني؟الأعمال

أنتوإذ،التجديفلأجلولكننرجمكالحسنةالأعمال

إلهأ")11.نفسكتجعلإنسان

نفسها،الاتحادمسألةهيوهذه:قولهالغزالييتابع

الظاهر،مفهومهواحد"والأب"أنا:بقولهأرادبأنهظانين

مصرحأإنكأرهمعنالسلامعليهانفصل،حقيقةإلهافيكون

"فأجابهم:النصفيجاءإذالمجاز،قبيلمنذلكبأن

فإن،الهةأنكم:قلتأنيناموسكمفيمكتوباأليس:يسوع

نأيمكنوليس،إليهمصأرتالكلمةلأنلأولئكقألقدكان

إلىوأرسلهقدسهالذيبالحريفيكمالمكتوبينقص

)2(ء((العالم

المجازجهةلهمأبان"ثم:بقولهكلامهالغزاليتابعثم

أنكمناموسكمفيعليكمأطلققد:فقال،المثللهمبضربه

اللفظهذاعليكمأطلقوإنما،حقيقيةآلهةولستم،آلهة

فيشاركتكمقدوأنا،إليكمالكلمةصيرورةوهولمعنى

ذلك")3(.

شبهةمنذكرناهماعلىردهمتابعاالغزالييقولثم

33،34(.:1)0يوحنا)1(

35،93(.:)01يوحنا)2(

)152(.صالجميلالرد)3(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الذيالسابقالنصفيوبينصريحالمجأزإنيوضححيثما

"وقد:فيقول،وإلهيتهالمسيحبنوةعلىالنصارىبهيستدل

بقوله:المجازبجهةالنصهذافيالسلامعليهعيسىصرح

اذلفظابالكلمةيريدأنومحأل"إليهمصارتالكلمة"لأن

منيشاءلمنيهبهمنه،سرابألكلمةيريدوإنما،حروف

دلهمبأينينغيريصيرهمماإلىالتوفيقبهلهميحصل،عباده

يبغضونولا،يحبهماإلايحبونلايصيرهمبلوجل،عز

ماإلايريدونولا،يكرههماإلايكرهونولا،يبغضهمأإلا

أصارهمفإذا)1(،بجلالهاللائقةوالأعمالالأقوالمنيريده

للتجوز.المصححالمعنىلهمحصل،الحالةهذهإلىالتوفيق

المجازإلىالصأرفالتأويلهذاصحةعلىويدل

النصهذاظاهرإرادةعناحترزالسلامعليهأنهالمذكور،

وأرسله.قدسهالذيبالحريفيكم:بقولهالاتحادعلىالدال

يتقرب"ولن:!قهقولهمنالبخاريعندجاءبماالسابقالمعنىهذاالغزاليويشبه)1(

إلىيتقربالعبديزاللاثم،عليهمافترضتماأداءمنبأفضلالمتقربونإلي

به،يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافل

الخالقيكونأنومحاذ:قالثم."بها.يبطشالتيويده،بهينطقالذيولسانه

العبدبذللمالكنعنها،عبارةيكونأو،الجوارحهذهمنجارحةكلفيحالأ

،باللسانالنطقعلىيقدربهماومعونةقدرةاللهمنلهكاناللهطاعةفيجهده

سخضاأقدرمن:يقولولذلك،المقربةالأعمالطمنذلكغيرإلىباليد،والبطش

ثمبهاضربتالتييدكأنا:ذلكعلىقدرلماولولاهبألسيفيضربأنعلى

)201(.صمنكورغيرشائعاستعمالهالمجازمنضربفهذا:قال



الأوليالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

اليهودتخيلالتيالإلهيةمنمتبرئا،رسولبأنهفصرح

علىوجهتهموعلوالأنبياء،خصوصيةلنفسهمثبتاادعاهاأنه

قدسهالذيبالحري"فيكم:بقولهأنبياءليسواممنغيرهم

للتجوز،المصححالسببفيشاركتكمقدأي"وأرسله

")1(.والرسالةالنبوةبمراتبوفضلتكم

بنوةعلىكذلكالنصأرىبهيستدلومماعأشرا:

جاءلما"إنه:إنجيلهفيالتلميذمتىقالهماوإلوهيتهالمسيح

الناسيقولماذا:لتلاميذهقال"قيسارية")2(أرضإلىيسوع

يوحناإنك:يقولمنمنهمقالوا:البشر؟ابنفي

الأنبياء،أحدأوأرميا)4(إنك:يقولمنومنهم)3(،المعمدان

،301(.)201صالجميلالرد)1(

تدعىتزاللاوهيحيفا،جنوبتقع،فلسطينفيالمدنأهممنهي:قيسارية)2(

مدنإلىمنهاعظيمجانبنقلفقدحجارتهاأماخرابالانوهيقيصرية"،9

)755(.صالمقدسالكتابمعجم.أخرى

معناهعبرياسموهو"يوحنان"لاسمعربيةصيغةهييوحنا:المعمدانيوحنا)3(

بستةالمسيحقبلولد،المسيحطريقمهىء،هاروننسلمنوهو"،حنون"يهوه

الدينيل!صلاححياتهكرسأورشليمجنوبكارمعينقريةفي،.مق5أوأشهر

انظر.الأردننهرفيبخطاياهميعترفواأنبعدالتائبينيعمدكانوالاجتماعي

`l(.7011011،)صالمقدسالكتابمعجم

الربدعاهالكاهنحلقياابنوهووالنصمارىاليهودعندعظيمنبيوهوأرميا:)4(

يعرفولامصرفيبهانطقالتيالنبواتمنعددلهراهارؤيافيالنبويللعمل

سفرلهالمقدسالكتابمعجم،ذلكحدثمتىولاكانكيفولاموتهعنشيء

.المقدسالكتابمن)52-56(صالقديمالعهدفيأرميا



كاارممطالنطعىالردفيعلماء(لكس!لمينجم!!إ

لأولىالس!أإلجرقيثنألمحتركأللأت

الصفا)1(نش!كصفقاكضقول!ن؟ماذاأنتم:يسهعليمفتهال

ش!أ!،إدحياللهانجنالمسيح"أنتالتلاميذ-:-وهـهـأذكى

علئيطالعكلمإنه،يونالىبنياشمعالطالثطوبى:المسبح

السماء")2(.شيالذ.ئيولكندمولادحم!اذا

كتابهممنالنحسهذ!علىرادااللهرحمهنصرقال

"إنت:وقال،إتجيم!افيالخبرهذاحكىلوقا"إن:المقدلس

وقال،الثهابت:يقلولم"،اللهمسيحأنت:لهقالضمعان

اللهأوحىبماولكن،بهينطهتلمالصفاشمعونإن:المسيح

فيئتقودهـن-كمامسيحأنهعنقطيدفعكمولمقلب!،في

الواقعإل!خفلات!،والصفوةبالرحمةاللهإبنأضه-،نغتكم

")3(.التلميذينقولشي

عليهعيسىالححسيحأنالنصارىفيعمو:--عشرالحادي

بأدتاست!لالأ:ذلكعنوضنزهوتقدلساللهتعالىللهابناالسلام

الذييسصعجعلإللهأنا"إعلمو:قالالسلامعلي!المسيح

ومسبحا")4(.رباقتلتموه

هـذاعلىرادااللهرحمهالمحتدىأيه!ببنالحسنيتهههـل

عندكموردحيماربا،بهـسفثناؤهجلاللهسمى"قد:الدليل

ترجمته.سبقت:المفادألضمعص()1

.r1_w(:ا)آعىإنجيك(2)

2)صالإيسانيهالنحيحة)3( A)\.

)23(.الهـسلأع!أل)4(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال1اه4النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

بالكبولوشددوا،يوسفبيح"وللعبوديةقال!:دوادأن

قولكلمتهصدقتحتىنفسهدخلتوبالحديد،رجليه

ورباشعبهعلىمسلطاوصيرهفحلهالملكبعث،فربه:الرب

1(")2(.")فتيانهعلىومسلطا،عليهم

فيالنصارىتناقضبىاللهرحمهالحسنفبين

هذاعلىبنأءإلهيوسفأنيقولواأنفإما،استدلالاتهم

فيسيقولونكماالمسيحفييقولواأنفيلزمهموإلا،النص

الأمرين.بينفرقفلا،يوسف

بنوةعلىأيضاالنصارىبهيستدلومماعشر:الثاني

حتىيمينيعناجلسالرب"قال:عندهمداودقولالمسيح

منالربتبعثالعظمةعصأ،لرجليكموطئاأعداءكأضع

فيالرعبيوميامسيحشعبكأعدائكعلىويبسط،صهيون

لاالربعهدصبي،ياولدتكالذياليوممنالقدسبهاء

11")3(.داقملكية11يشبهالمؤبدالكاهنأنتإنك،يكذب

الدليل:هذاوداحضأراداأيضاأيوببنالحسنقال

7)المزاميرسفر()? : 01 oبنالحسنساقهاكماالمزاميرسفرفيأجدهاولم2(،ا-ا

".عليهم"ربافيهاوليس،أيوب

012(.،)4/911الصحيحالجوابضمنأيوببنالحسنرسالة(2)

وهوالبر"ملك9معناهسامياسموهوإملكيصادق(:المقدسالكتابفيوهو)3(

شوىواديفيلابراهيمخمزاوخبزاأخرج،العلياللهكاهنهو،أورشليمملك

...صادقملكيرتبةعلىكاهنهوالذيالمسيحإلىرمزوهو،منهعشراوأخذ

)229(.صالمقدسالكتابمعجمانظر



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

عليهداودأبأنوقد،اللاهوتإلىينسبونهامخأطبة"فهذه

منهأعظمهورباذكرهالذيأنلربهمخاطبتهفيالسلام

عصاإن،عليهوشهدذلكومنحهحكيناهمأأعطاه،وأعلى

لقولهمحققاصبيأوسما"هصهيونمنهذاربهتبحثماالعظمة

أنهووصف،ربهوهوكلامهأولعلىولدتكاليوم:الأول

داق")1()2(.ملكيةيشبهالذيالمؤبدالكاهن

والبراهينالساطعةبالحججالإسلامعلماءيبينهكذا

علىأدلةيعتقدونهانصوصمنالنصارىذكرهماأنالقأطعة

شبهاتعدوالاهيإنما،والهيتهالمسيحببنوةالقول

دينهم،ورجالقساوستهمبعضلهموضعهأ،وتأويلات

اللهعندمنالمسيحبهجاءالذيالسمأويالدينهذالتحريف

مااللهرحمهالباقلانييذكر،بالعبادةوعلاجللإفرادهتعألى

كبأرعلىيومادخلأنه"من:القسطنطينيةفيلهحدث

وكيفأنت؟"كيف:القاضيلهقال،حياهفلمأ،القساوسة

ذكر:لهوقالكلامهمنالقسسكبيرفتعجبوالأولاد؟الأهل

الأمةلسانأنكعنكتعرفنيرسالةفيإليأرسلكمنلي

الرهبأنالمطارنةأنعلمت.أمأ.ملتكعلماءعلىومتقدم

131(.)4/الصحيحالجوابضمنأخيهإلىأيوببنالحسنرسالة)1(

بهمشبهاالمسيحكان"وإذا:ذلكعلىمعلقااللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال)2(

الصحيحالجواب"مخلوقأنهعلىالأدلةأعظممنذلككانكاهناتسميتهمع

.)4/132(



كاالنك!رلحئالردفيجهه-دعلطءالمشمبت

لىالأ!الس!يةالهجرالترونخلال

لارأيناحصم:التهاضيفأصابهوالأولاد؟الأهالماعاتهـت!هـد!

المكخلارنهفهلالأرلاد،واط!أفةاستوخعالىنهلمبشاللهتنزهههـن

ماوتبليغسبحاخه؟!")1(،اللهمنوأعلىوأجلأقدلسعندكم

للناسقذءأنتعشيمأبنيعيمىالئه!لمحال!إد!ر:ذلاكمنبأمر

لتسماأقولأنلىيكونماسفحنكلشاأطهدونمنإلهينوأعىاتخذوت

إفثنقشكفىمااغلوولاخنهسى.فتصافقاذعمتهوتغلماقلتهكئصتإدئبح!لى

ورلبهمربأدلهآغبدواأقبهءأعسلنىمآإلالهتمققتما!حالغيوبعنمأنخا

وأن!علضيتمألرقيبأنتكنتتونتتنىفلمافيهمدمتفأنحهيداعلتهغكنم!

.شحهيد!مهـ)2!شئءصعك

)1(

'Y)

إحبءإرإ،سكرلث!يفمححمذ:إفيخوشرحتتهديم)13(،للبأقلايالقرأدأإعجاز

.يم!وت،ال!إ!م

.1،791اآأالاجان،المائدةرةلص
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الثانيالمبحث

كتبهممنالسلامعليهعيسىببنوةالنصارىقولعلىالرد

السلامعليهالمسيحببنوةالنصارىعقيدةأنلاشك

للعقيدةاستنادا،مسلمكلعندومرفوضةباطلةعقيدة

كلعنوتنزههبالألوهيةتعالىاللهتفردالتيالحقةالإسلامية

والعيب.النقصمعاني

اللهمنمرسلنبيالإسلامفيالسلامعليهوالمسيح

وإخلاصهأ،بالألوهيةوعلاجلاللهلإفرادالناسيدعوتعالى

سبحانه.غيرهإشراكوترك

معإلهفهوالدهابنمعنامركماالنصارىعندوالمسيح

يستطيعونلا4قووهذا-ذلكعنوتقدلسالله-تعالىالله

ذلكتؤكدالمقدسةكتبهمأنزعمواوإن،وتأكيدهإثبأته

وتثبته.

:للنصارىيقولإذتيميةابنالإسلامشيخاللهورحم

الكتب،بهذهإلاهواللهالمسيحكونإثباتيمكنكملا"أنتم

الحواريينأنبإثبأتإلاالكتبهذهتصحيحيمكنكمولا

إلااللهرسلأنهمإثباتيمكنكمولا،معصوموناللهرسل

لافإنهممتنعا،دورا)1(ذلكفصاراللههوالمسيحأنبإثبات

وأبواسطة،لنفسهعلةنفسههويكونأي،نفسهعلىالشيءتوقفهو:الدور)1(

ضوابط-الميدأنيعبدالرحمن:انظر.العقليةبالبداهةمستحيلوالدور،وأسطةبدون



كااعلماءالمسمبتفيئأدردعلىالئئارقجف-9

اب!ولىالسنةيةألهجرنالقرشحفللأل

الكتبهذدتثبتولاانكمبهذهصثبهـتإلاإالمسيحاعي!إأ

(دله،أنهبثبوتا!إذلكيثبتوأ،،إدلهراصكأنهمبثبهـتالأإ

علىمتوقنهااللهرسلكونه!اوثب!!تالإلهيه،اثبوتفصار

ممتنعا")1(.دوراذلكفصار،إدلهكونههـا!س!!

(لمسيحببنوةالقولت!كدكتبهمأنالنصارء!/زعمومع

واقحايرىالمقدلسللكتاتوالمتأملأ!ناظاأنالأإ،وأفهـهيته

ذحك.خالافجؤكد

السلامعليهالمسيحأنتؤكدالإتجي!!صنصسسنفكثحر

لا،والرسلالأنبياءكسطائروبشرصادحومعلممرسلنبع!

دلهالبنوةأوالألوهيةمرتبةلىالعالمةب2الصطذهيتعدئ

.ال!حوالمنحالبألمجأعزوجل

الهجىهـيةالستةالقرونفيالإسلامعلماءأجادوقد

وكشفه.وتهـضيحهالثدبيانفيالأولى

مخاطبا-الله-هـحمهادكأرجيأب!عبيدهجقول

عيسىعنيديكبينالكائنإتجيلكفيتقرأ))أشم:النصىهـاني

لمأل!بادجليل)3(ةولحهت)2(السامرةمنخرجحينقالأقى

)1(

)2(

(r)

.الثاتةالطبعة،)333(صةةالم!

.357!/1)الصحيحابالبم

ن!هـلملأ!احمهـاويبلغآ،منونصفأمالخمسةمسطافةأععىتقبم.الساصهـق

)4451(.ص!!المتدسرالكتابمعجماننى!:.الؤ!بإلىا!!ق

ومنالسا!هـةبالجض!مقرصال!ع!الىصتهـي!رطاال!يىاادجليلششمل:الجميا!

هـت=وت!تدالعلإأ،بحتو*!يالسند!والجليل،الأردنالث!نى؟!تفييتيهالزهـب



كاارممطالن!الردعلىدتبجثودعلماءالمسلمب!

الأولىاليمتت!أل!هبربةتوالقزكأدول

لمأن!:لىلهـقاالإتجبقوفيوطت)1(،فيالأنبياءمنأحاهـم

لة)12.تتهبلرفكيفوطنفيالأنبياءمنأحايتهبل

")13.النبوةغب!ادعىماأ-دلي!!صتهذاوحسبك

ذلكبيأنفي-الله-رحمهأ-ص!رجياأبهـعبيدةويزيد

إلىأقب!ربرالاأنلمههـقسالإنجيلا"وفي:قولهوجضيف

أعملصطلاحأءب،الحسالحالمعلمأيها":لهوقألالمسيح

تدعونيلماذا:المسبل!فقالط؟الأبديةادحياةليلت!ن

أر*تإنولكن،اصلهوهوواصداإلاصا(حاأحدليسصالحا

فقالاتومحماجا؟أية:لهقالصاياثالهفاحفظالحياةضدخلأدن

أباكاأ!بانىكأوهـ،تشهـلىليلا،الاتسرت،تزنلا،لاتتهتل:يسىخ

(.f")!أمك

التغاير"!لى!دليل"وهذا:النصهذاعندالغزاليقال

الإلهاووصنهاتا!لأرخمسشيالتعليمبوحدةنفسهوصنك!لأنه

قدفيثونالإلهأرادالأبأطلهتإذاوهو،الألوهيةبوحدة

"1"إ.الإلهيكيةحدةبهوصفه

(1)

)3(

;3)

;f)

الكتابمعجمانظهـ:،القوسطالأبيضابحرعلع!إ)عكا"!هـبإلىطبريابحبهـة

26(.إدصالمقدس

.43،44:حنايه

.33،24:قا

)131(.صالححبانعأماتمقامع

01:791و!هـف!،91-اآ:91مئ - W.

)911(.!تالجمه!الهـ*



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

عليهالقبضأرادتلمااليهود"أنليوحناالإنجيلوفي

ياالوقتدنأقد:وقالالسماءإلىبصرهرفعبذلكوعلم

ماكلأملكأنإلىسبيلاليواجعل،لديكفشرفنيإلهي

إلهابكيؤمنواأنالباقيةالحياةهـانما،البأقيةالحيأة،ملكتني

أهلعلىعظتمكوقد،بعثتالذيوبالمسيحواحدا،

")1(.لديكفشرفنيبهأمرتنيماواحتملتالأرض

أباكمتسبوا"لا:لتلاميذهقالعيسىأنالإنجيلوفي

تدعواولا،وحدهالسماءفيالذيأباكمفإنه،الأرضعلى

")2(.وحدهالمسيحمعلمكمفإنه،معلمين

تقولوا"لا:معناه"الأرضعلىأباكمتسبوا"لا:فقوله

نفسهعيسىأنزلثمالسماء،فيولكنه،الأرضعلىأنه

فإنه،معلمينتدعوا"لا:وقال،jتعأاللهأنزلهحيث

فيمعلمأنفسهسمىقدذاهوفها،وحدهالمسيحمعلمكم

واحد")3(.السماءفيإلههمأنوشهد،لهمالأرض

المتطببيحيىبننصرأيضأالأمرهذايوضحثم

إسرائيل:لبنيالمسيح"وقال:يقولحيث-الله-رحمه

17بمعنايوحنا)1( a:01-ا.

.23،901:متى(2)

الجوابضمنأيوببنالحسنرسالة:وانظر)132(.صالصلبانهاماتمقامع)3(

)4/166(.الصحيح



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

")1(.يقولهاللهسمحتالذيلكمقلترجلوأناقتليتريدون

علىأشكركأبي"يا:الموتىمنأقامهالرجلفيوقال

")2(.بذلكلكوأعترفدعوايإجأبتك

اللهمنللإجابةوالطلببالرسالةإقراروأي،تضرعفأي

هذا؟")3(.منأشد

وأنهعيسىنبوةعلىأيضا-الله-رحمهنصرويدلل

الصفاشمعونقأل"وقد:بقولهتعالىاللهعندمنمرسل

بأنمقالتياسمعوا،إسرائيلبنييارجال:الحواريينرئيس

والعجائبوالأيدبالقوةاللهعندمنلكمظهر،الناصرييسوع

،وقتلتموه،أسلمتموهوأنكم،يديهعلىتعالىاللهأجرأهاالتي

")"(.الأمواتبينمنهذايسوعالمسيحتعألىاللهفأقأم

أوثقوهوالقولى؟هذامنوأوضحأبينشهادةفأي

جاءوأنه،رجلالمسيحبأنترونكمايخبر،عندكمالتلاميذ

بأنتخبرتعالىاللهبأمرمنهظهرتالتيالاياتوأناللهعندمن

بعثهالذيوأن،يديهعلىسبحانهأجراهاوأنه،رجلالمسيح

.13،13-41:01بمعناهيوحنا(1)

اللفظ.فيبسيطتغييرمع11:41،42يوحنا)2(

ضمنأيوببنالحسنرسالةوانظر:111(.)011،صالإيمانيةالنصيحة)3(

صاحبمنبسيطينوتأخيرتقديممعفيهبماالنص013(،)4/الصحيحالجواب

)1/113(.النبوةدلائلتثبيتفيعبدالجباروالقاضي،النصيحة

.25-2:22الرسلأعمال)4(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

؟")1(.عزوجلاللههوالأمواتبينمن

خلالمن-الله-رحمهأيوببنالحسنذلكويؤكد

حيثالنصارىكتبفيالمسيحعلىدلهالعبوديةصفةإطلاق

عننبوءتهفيالمسيحعنأشعيا"وقال-:الله-رحمهيقول

الذيوحبيبي،اصطفيتهالذيعبديهذا:عزوجلالله

إلىالأممويدعو،عليهروحيواضعأنأإليهنفسيارتاحت

")2(.الحق

الذيالقولهذامنأوضححجةإلىيحتاجفما

وأعلمعبدا،وسماهأمرهاللهأوضحوقد،لكمحجةجعلمتوه

الأشيأءسائرأنكمابهأويؤيده،عليهروحهيضعأنه

")3(.عندهمالمذكورةالايأتفأظهروا،بألروح

المسيحبألوهيةالقولكذلكأيوببنالحسنويرد

وأعلمأعزتعالىاللهوأنالعلمناقصكونهخلالمنوبنوته

لتلاميذهالإنجيلفيالمسيحقال)أوقد:اللهرحمهفيقول،منه

لاالساعةوتلكاليومذلكإن:والقيامةالسأعةعنسألوهلما

أيضا،الابنولاالسماءفيالذينالملائكةولاأحديعرفه

الجوابضمنأيوببنالحسنورسالة112(،)111،صالإيمانيةالنصيحة)1(

r(.13)4/132،الصحيح

.ا42:أشعيا:)2(

(r)4/128(.الصحيحالجوابضمنأيوببنالحسنرسالة(



كاأال!رقجيكه!دعلماءالم!دتبالردعلى

يع!هـفه"11!.وحدهاليمابولكن

!طابنولستةإا!هبريهنترواخلأأ-

أعزتعالص!الدهوأدتالعلمح!منضبأنهمنهإقرارفهذا

ادخلقالثنجذعموت"أحد"ةلهبضبي!توقد،منهاوأ

ليسم!مااللهحلممنوعندهمألملائك!"ا"ول!:قالثمجميعا،

ليسماالقوةمنولهبن"ألا"ولاقال!:نم،الأرضأهلعند

ماكليعلمالأبأنهعليهواضصصت!شهادةهذاقول4وشهد،لغيره

مناللهيعلمهمالع!لم،يقولونكماإلهاكانولو،اللهيعلمه

(.1CO(وعلانيتهاالأموروسرائرالأشياءسائر

التيئالدلالاتبعفرأيخماأيوببتالحسنياذكرثم

منوبنولهأصمسيحإبألوهبترالنصارىقولىصد!اعدمعلىتدل

للهإلايسجدلاالسلامعلب4بأنهالإنجيلتصريحضلال

بو!هوتص!هـيحه،ةبالنبرصذدكتصربحهخلالومن،وحده

فقال،تلاميذهمعويشربيأ!!أسسماءاملكوتفيبجعلهأن

صاءتهالتعبللمرأة"عيسى"له"وفذلذ:مبينا-إدله-رحمه

:المسبحلهافقالننتظر؟كناالذء!االنبيذللثأنت:فقال!

(.rلك")طوبىصدشما

مننفسهيلقيأنفسامهاختبرهحمناللشيطانقالثم

(1)

)2(

)طم(

.24،36rv:متى

ي!ير.بتصرث145(،144)4/الصحيحالجرابضمهتأيه!"ببنادحسنرساله

1)ص/السلل!الحممادالانض5 lo).
صاب!-طهـهـهـ

.ء411.بهـحت



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالاهاالنصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

نأسامهثم"الربنجربألا"أمرنا:فقالالهيكلرألس!

نعبدولا،وحدهللهإلانسجدألا"أمرنا:فقالله،يسجد

)1(
"فهل:النصىهذاعنه-الله-رحمهالباجيقال،"سواه

وأ،مسكةالإلهابنأنهادعأئهممععليههذاجوزوالمن

")2(.نسبةوالديانةبالحقائقالتمسكوبينبينهبقيت

غيرفيصلاته"ثم:كلامهمتمماأيوببنالحسنوقأل

إلهاكأنفإذافيها،اليهودأخذتهالتيالليلةواخرهاللهوقت

ويسجد؟")13.يصليكانفلمنزعمتمكما

أورشليم،دخلحينمعهكانواالذينالجموعقولثم

عنيسألهكانلمنالاذانعلى،المقدسبيتمدينةوهي

الذيالنبيالناصرييسوع"هذا:بهالمدينةراجتلماأمره

")4(.الناصرةمن

الذين"فأنتملوقا:إنجيلفيلتلاميذهقولهذلكويشبه

أبيوعدنيكماأعدكمفإني،وتجأربيبلائيفيمعيصبرتم

فيمائدتيعلىمعيوتشربوالتأكلواالملكوتفي

.(ملكوتي")

411:متى)1( _.Y

.(VA)صفرنساراهبعلىالردفيالباجيرسالة:انظر)2(

)4/167(.الصحيحالجوابضمنأيوببنالحسنرسالة)3(

.46-22:93لوقا،42-41:32مرقس،26:36،46متى()4

1متى51( 1 : 1Y.



كااجثإدعلكاءالم!حلمين!في(دردعىالنحهـارى

دفىلأوألم!تدايةالهجرشنلقراخلاأط

ألسماكااملكوتفيبجعدهأنوعدهتعالىاللهأدطفبين

لكمالاشمكماثعدا،مائدتهعلىتلاميذهمعوي!ثىهـبيأكل

لمحمه.

تظن"أم:فأخذوهادجموعأتتهحينل!نممعرنقولهثم

صتجنداعشراثنيليفيقيمأبيإلىأطلبأنقادرالستأني

أدنينبغيهكذاأنهالكت!تتمكيفولكن5ضر،أأوملائكته

()1
.ن"

صاأصنيولا،نفسيعنأدفعهمأنقادر"إني:يقلولم

والأمر")2(.القدرةلهمنيقولطكما،عنييمنعواأنالملائكة

ذلاك-عنالله-تعالىدتهالمسيحببنوةالقولإنثم

عنلابدبلالاحتمال!دب!جرتثبتلامعضلةبألوعيتهوالقول

منإنسانيتهوضحتلثخصىفيلاسيماعليها،اليقينيالدليل

.والنوموالعطشوالجوعالإعياءخلا.أط

حدثما"و:بقوله-الله-رحح!لىالغزأليبهـضحهماهذا

إليي"إلهيأصأ:قاحيث-الصلبفيرأيهمعلى-التألممنله

")3(.تركتنيلم

إنجيلوفيذلك؟ينكروكيف،للإلهيةمنافيةأمورهذه

03.-2228:لوقا)1(

ير.ثت172!-ا41!//،آالص!حادص!ابضمنأيوببتاد!ترسالة)2(

34.35،:دا!هـ-!)3(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

-)1(
ونظر،فجاععنيا")2("بيتمنخرجواالغد"وفيمرلمحمس

،ثمرةفيهاليطلبإليهافجاء،ورقوعليهابعيد،منتينةإلى

فييكنلملأنه،فقطورقأإلاشيئاعليهايجدلمجاءهافلما

")3(.التينزمن

الشيءوظثهبألجوع،بإحساسهالنصهذافيصرح

ظنه،فأخلف،ثمرةعليهاأنظنلأنه،عليههوماخلاف

زمنغيرفىتثمرأنهاظنأو،التينزمنالزمنأنوظن

مطأبق")4(.غيرظنوكلاهما،التين

منيقولمنعلى-الله-رحمهالغزالييردثم

الأحياءإماتهعلىقادرأنهلهمليثبتذلكفعلإنه:النصارى

فعلإنما:يقولمنقوليبطل"وهذا-:الله-رحمهفيقول

نأيلزملأنهالأحياء،إماتةعلىقأدرأنهلهمإعلامأذلك

فيولدأنهويرجحليوحنا،لقبوهومطرقة".9معناهلاتينياسمهو:مرقس)1(

لمابطرسفإنالمسيحيينبيناعتبارذاتوكانتهناكسكنتأمهلأن؟أورشليم

المسيحاتبعالذيالشابهومرقسأنويظنبيتها،إلىذهبالسجنمنأطلق

سيءيعرفولاالأولىالتبشيريةرحلتهمفيوبرنابابولسمعوتوجهتسليمهليلة

الأربعةالأناجيلترتيبفيالثانيوإنجيله،بطرسمترجمأنهإلاحياتهعنهحقيقي

)853(.صالمقدسالكتابمعجم:انظرأقصرها.وهو

وتبعدالشرقيالزيتونجبلسفحعلىتقعالتيفاجيبيتمنقريبةقريةعنيا:بيت)2(

مرقسصإنجيلفيالمقدسالكتابحاشية:انظر.أورسليمعنكيلومتراتبضعة

الجديد.العهدمن)74(

.9:17:مرقسإنجيل)3(

)113(.صالجميلالرد(4)



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

فجاع،:قولهفيكاذباالإنجيلفيالنصهذاواضعيكون

مجيئةعلةذلكجعل،ثمرةفيهأليطلبفجاء:قولهوفي

فنظرت،جعت:القائلكقولإلاإليهماذهبوايكونوهلإليها

شيئاأجدفلم،ثمرةفيهالأطلبإليها،فجئت،شجرة

علىقادرإلهأنيعلىبذلكليستدل،بالجفافعليهافدعوت

عناللهتعالى،المغفلينكلامجنسمنوهذاالأحياء،إماتة

ذلك")1(.

واضحنصفيبالرسالةأيضاالمسيحصرحلقدثم

قوله:إنجيلهفييوحنايذكرتحماإنجيلهم،فيصريح

يأ:وقالالسماءإلىعينيهرفعثمبهذا،يسوع"...تكلم

كما،ابنكليمجدك،ابنكفمجدالساعةحضرتأبت،

الأبد.حياةأعطيتهمنليعطيجسد،كلعلىالسلطأنأعطيته

،وحدكالحقالإلهأنكيعرفوكأنالأبد،حياةوهذه

")2(.المسيحيسوعأرسلتهوالذي

"صرح:السابقللنصذكرهبعدالغزاليالإمامقال

حياة"وهذ:فقالالأبد،حياةفسرحيثما،للمسيحبالرسألة

أرسلتهوالذي،وحدكالحقالإلهأنكيعرفوكأنالأبد:

".المسيحيسوع

لنفسهوصرح،والوحدانيةبالإلهيةللإلهفصرح

)115(.صالجمملالرد)1(

.4-ا:17يوحنا)2(



هاجكه-دعلماءالمسلمينفيىالرد!!اننح!ارى

.!1")لةلرساب

الأو!ل!متهاالهجريئلقروناكأدلأل

حيتيوحناإتجيلفيأيضابالرسالةالتصريحهذاوجاء

!سمعأنكأعلموأناليتسمعلأنكأشحركأب!"يا:قال!

أنكلمو!منواالحاضرادجمعهذ!لأجللكن،حينكلفيلي

النص:هذاذكرهعند-اللهرحمه-الغزاليئقال")12ءأرسلتني

رحمهالغزاليقال!-ثم؟...إتجيلهفعبيوحنابذلك"صرح

"إن-:السالامعليه-عيسىفقالىالمغايرةأوضحثم-:الده

الحيادلهوجبتأرسلنيبمنوامنكلاميسمعمن

.1()3(الدائمة

أحرسل.اغيرالم!هـسحلأنومعلوممرسلا،لهبأد!فصرح

بمرسله،بالإيمانمشروطةالدائصةادحياةجعلشم

الأخبياءبأصهـالتصريحهذاو،اللهعنبهالمخبركلاهـ4وسماع

+")4(والمرسلين

ويتتبعأيضا،يوحنانجيلإفيبالرسالةالتصريحويتكرر

أ)وجاء:يفهـل!حيثما،بدقةإضمعالموهذه-إدلهرحمه-الغزالي

الذيولكن،بهوأحكمفيكأق!هـله5خيراكلاماليفإنأيضا:

)2(

()r

)4(

.Y(8.ا'Y)صادجميلالرد

.11:41،42ب!حنا

24.:5ب!حفأ

ا؟ا(،،)"12ص!إدجميلىال!د

.)1/112(

النبوةدلائك!ثبتصيئعبدالجبروألقاخي



الأولىالسعةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

")1(.العالمفيأتكلمبهمنه،سمعتهوالذيحق،أرسلني

الذيالأبلأن،نفسيمنبهأأتكلملم"لأنيأيضا:وجأء

وأعلم،أنطقوبمأذا،أقولبماذا،الوصيةأعطانيهوأرسلني

،الأبأمرنيكمأأنأأقولهوالذيالأبد،حياةوصيتهأن

")2(.أتكلمكذلك

بقوله:بهأمرمأإلايفعللاوأنهبالرسالةصرح

أمرني"كما:وبقوله"،اللهمنسمعتهالذيبالحق"كلمتكم

")3(.أتكلمكذلك،الأب

ترددأمغةبحجج-الله-رحمهيحيىبننصرويأتي

"ومما:يقولحيمسا،دلهالمسيحببنوةوقولهمالنصأرىزعم

وتقدساللهتعالىللهابناليسالمسيح-أنقولنابصحةيشهد

نأالمسيحعبوديةفيرؤساؤكمتأولهماويبطل-ذلكعن

ماوأولفيه،القولوأسس،إنجيلهبنىحينالتلميذ،متى

بنداودبنالمسيحعيسىولادة"كتاب:قالأنهبهابتدأ

إسحاقوولد،إسحاقإبراهيمولدولقد،إبراهيم

بر)4(
يقلولم،الصحةعلىكانمنإلىودسبه.."..يعموب

8.26:يوحنا()1

05يوحنا)2( 94،:1Y.

)122(.صالجميلالرد)3(

.2-ا:امتى(4)



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

")1(.اللهابنأنه

ماالمقامهذافي-الله-رحمهأيوببنالحسنيضيف

يشربولميأكلولميولدولميلدلمألله"إن:المسيحقأله

مات")2(.إلاأحدهايراهولا،خلقهمنأحديرهولمينمولم

أكلقد"والمسيح:عليهمعلقا-الله-رحمهيقولثم

أحدمأتولارؤيتهمنماتوافمالناساورآهوولدوشرب

سنة")3(.وثلاثينثلاثأفيهمثبتوقدمنهم

منالولادةبعدمالتصريحأيضأالنصهذا"وفي:قلت

بنوةيزعمونفكيف-ذلكعنوتقدس-تعالىاللهقبل

وعلر؟جلالهالمسيح

المسيحبنوةادعاء-الله-رحمهيحيىبننصريردثم

كبيرا-علوالظالمونيقولعماالله-تعالىاللهمنوولادته

"إنتقولونإنكمأ)ثم:يقولحيثإيمانهمشريعةفيالموجود

M(.4"أزلي،أبيهمنمولودالمسيح

أنهويعلم،الحجةيثبتأنبقولالمدعيعلىويجب

)133(.صالإيمانيةالنصيحة)1(

المقدسالكتابفي-الله-رحمهأيوببنالحسنذكرهالذيالنصهذاأجدولم(2)

فهرسه.خلالمن

126(.)4/الصحيحالجوابضمنأيوببنالحسنرسالة)3(

لابنوالتصديقالتحقيقعلىالمجموعالتاريخانظر:.النيقويالإيمانسريعة)4(

.ام509اليسوعينالاباءبمطبعةبيروتفيطبعا-132(.ص)35البطريق



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الخطبهذافيلاسيماوبرهانها،بإيضاحهأ،مطالمث

تأوللمنوالويل،بهالتلاعبيقعأنيجبلاالذي،الجليل

منوعوالمنفسهيهلكفإنه،حقيقةولالهأصللاتأويلافيه

ماعلى"أزليا"المسيحكانفإن،قولهيتبعممنمعهالناس

مولوداكانهـانبمولود،فليس،إيمانكمشريعةفيتقولونه

ولالهأوللامنعلىيقعإنماالأزليةاسملأن،بأزليفليس

مافكيف،أولفله،مفعولحادثأنهالمولودومعنىاخر،

إيمانكم؟شريعةبطلانفيهكانقلتم

الأبكأنوإن،مثلهقديمفالابنقديماالأبكانوإذا

فيبذلكتشهدإيمانكموشريعةأيضا،خالقفالابنخالقأ،

ومنلخلاصكم")1(نزلوأنهكلهأالخلائقخالق"إنهقولها:

قأدرا.خالقاإلايكنلمذلكعلىقدر

بطلانهاوفي،والبنوةالأبوة:اسمتبطلالمعأنيوهذه

كانفإذا،أبيهمنولدإنه:تقولالتيإيمانكمشريعةتبطل

وسلطانفضكفأيوالقدرةالقدمفيمتكافئينوالابنالأب

والابنباعثاالأبفصار،ونهاهأمرهحتى،الابنعلىللاث

مطيعأ؟")2(.تابعامبعوثا

علىتعليقا-الله-رحمهالطبريربنبنعليويضيف

السابق.المرجع:انظر.النيقويالإيمانشريعة)1(

الصحيحالجوأبفيأيوببنالحسنعندوهو)132(صالإيمانيةالنصيحة)2(

،4/172(.)173



كاأالنصارىفيالردعلىجه-دعلطءالم!ممبن

الأولىالستت!أليبرقيوتال!خلال

ا!"والنصارهـعند:لفيتوإيمانهمش!ريعةمنذحصهمضىما

ب!ف،ماك!!خالقباللهنؤمنأنا:دينهملضريتأولفىبقادا

التناقفم!نجدأ،هـخلوقغيرخالةثالمسيحبأنقولهماتبعواثم

.-)1(
.!ولهم"ثي

ماجاءعلىيعلق-إلله-رحمهأيوببنإدحسنوكذلك

-تعالىاللهابنالمسيحأنبهاوأعتقادهمإيمانهميعةشرفعب

ثالنبواتالرسلبهأقتما"فتركتم:أطفيتهو-ذلكعنوتته!دسر

الذتومثلغيركحا،شريعةلأنفسكموجعلتم،المسيحفى

منيخنتنهيهـجلبنبوةامنمنمثللكمال!نمريعةهذهعقدوأ

مبعوثمربربأنهيقولالسلامعليهالمسبحلأن،النبوة

خاله!هو"بل:وشتهولون-السابقةالنصوصفيمعنامر-كما

اللهوألتمعفىأنه:المسيحويقوأط،نفسهيسترأنهإلاأزيئ

اللهإن:لويتهروواهبها،النعمرازفهوبا!:دنولف،معطعيه

")3(.دخلاصفقلالذيهوبل:تقواءنو،أرشسله

ادعاءكذبعلىوافحىةدلالهيدلهوغيىذلككل

تصريحذلكمنوالأصرحوإلهيته،المسبحبنوةالنصارى

كتبهاالتيرسالتهفيئالمحضةعيسىبرساله"الرسول"بهـلس

أحبارعظيمالرسولىهذاإلىاإنظ!رو:قال!حيمساللعبرإنييمت

.!)45صثالدولهالدبن()1

"أ-كعثلإلىوألثأ!)4/7"ا(الححباد!!ابضمنأبهـب-تاد!تكأ(صالة)2(

111،.،011)ا"//غالنبهدللائأ!ثب-بع!الجباراض!اضحبا



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

موسىمثلوهو،مرسلهعندالمؤتمنالمسيحيسوعإيماننا،

")1(.بنيهجميعفيالسلامعليه

"صرح:النصهذاعلىمعلقا-الله-رحمهالغزاليقأل

مؤتمنوأنهمرسلا،لهبأنوصرح،أحبارهمجملةمنبأنه

التيالطوائفأي،بنيهجميعفي،موسىمثلجعلهثم،عنده

بالرسالةتصريحوهذا،أمتهفيموسىمثلأي،إليهمأرسل

المحضة.

"فإن:فقالذلكيوضحبماالرسالةهذهفيصرحوقد

")2(.اللههوالكليبنيوالذي،يبنيهإنسانا،بيتلكل

بههديتالرسولينهذينمنوأحدكلأن:بذلكيريد

الله.هوإنما-الحقيقةفي-الكلهدىوالذى،أمته

"أناوهو:الإنجيلفيبهمصرحالتأويلهذوعأضد

في)3(")4(.عضدلكلالفارسهووأبي،الحقكرمة

السلامعليهعيسىيدعلىالخوارقلظهوربالنسبةأما

اللهرحمهالغزاليفيقول،وألوهيتهبنوتهعلىبهاواستدلالهم

يدهعلىالخوأردتىظهور"أمأ:الاستدلالهذأعلىرادا

ينكروكيفالأنبياء،منلغيرهثابتفذلك،والطلببالسؤال

.بمعناه6-ا3:للعبرانيينبولسرسألة)1(

ا-3.6:للعبرانيينبولسرسالةأي.قبلهالذيالموضعفي)2(

.بمعناها:15يوحنا)3(

123(.،)122صالجميلالرد)4(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

عينيهرفعوقد"عازر"إقامتهعندالسائلالمتضرعوهوذلك

أعلموأنا،ليتسمعلأنكأشكركأبتييا:وقالالسمأءإلى

الجمعهذالأجلولكنحين،كلفيليسميعأنك

")1(.أرسلتنيأنكليؤمنواالحاضر،

علىالقادرالإلهمنوالحفظالتقديسلتلامذتهوالطألب

باسمك"أحفظهم:وبقوله")2(.بحقك"قدسهم:بقولهذلك

الصلبحينتركهلمالإلهمنوالمستفهم")3(أعطيتنيالذي

بألإنسانيةوالمصرح")4(تركتنيلمإلهي"إلهي:بقوله

منسمعتهالذيبالحقكلمتكم"إنسان:بقولهوالرسالة

")5(.الله

كذلكالأبأمرني"كما:بهيؤمربماأحكامهوالمقيد

عظماءمنعليهأثنىمنلسانعلىلهوالمشهود")6(أتكلم

"إن:بقولهيده،علىدله)7!مصنوعةالخوارقبأنتلامذته

جعلهاالتيوالاياتبالقوىبينكمظهررجلالناصرييسوع

.بمعناه9-ا:71يوحنا(1)

.71:71يوحنا(2)

.71:71يوحنا)3(

.37:64متى(4)

بالإنسانية.التصريحدون8،9304:يوحنا)5(

نفسه.السابقالموضع)6(

(V)الأساعرةبينماالنبوةلصدقعندهمسرطفهيالأنبياء،لغيرينكرونهافالمعتزلة

أحد.لكليجوزونها



كااالنك!ارىعسالرثفيج!ودعلطءالمسلمين

لىالأوالستتهالهبريةنىالقرأطخلا

")1(+يدهعلىالله

العاقا!يركنفكيفالسلامعاليهحالتههذهكانتوإذا

ل!المعضونبذعلمهإحكاممعحتهيقتهيعلملاماإلى

رحمهالماتريديالمعنىهذاإلىوأشار؟")2(،والمنقول

)13.النه

منوإلهيتهالمسيحبنوةعلىالنصارىبهيستدلماوأما

ذلكفيرد،السلامع!ليهعيسىعلى"ادب"لفظإطلاقخلال

والإقناعوالبرهانبالحجةمليءجميلبكارماللهرحمهالغزالي

اسمه،جلإدلهعلى،بالاشتراكفيئللقالرب"وأما:فيقول

المفع.وربالمنزلرب:فيتهالط،المالك.وعلى

وفد،عظ!مكلعلىبالاششرإكعندهمفيحلهتالإلهوأما

)4(.كلكمالعليبنواولكمقلتوالهةالمزأمير:فيجاء

جعلتك"قد:السلامعليهلموسىالتوراةفيالله5هـلمحال!

)3(.لكرسوهارونوأخاك،لفرعونإلها

وأحقاالعبادةحصانتسواءعبدمنكلعلىالإلهويطلق

فيالثانيةرسالتهفيبولسصرحالبيانهذاوبمجموع،باطلة

.25-2:22الرسلأعمال)1(

متامعنيالخزرجيأبوعبيدةالأ؟لةهذبعض!ونقاى138(-1361عسالجميلالهـد)2(

133(.،س!ا)2صطالحلبانهامات

.ص)29(حيدالتو)3(

.043!6يههـحنا.نظ!!.إ-:28ميرالض!(4)

.ا:7وص!سفىهـالض(5)



كاأالتصارئ(لردعل!فيجمودعلماءالمسمين

الأولىالستةيئال!سالقرشنكألوأ!

لمنإلاعفتةمع!يبقلمتصربحارسائلهمنالتاسعالفكحمل

وإلت،وحدهالدغيرإلىلاوألن:فقال،وعلمهوعقلهدينهفقد

قادوكما،أعةايخسمى،والأرضالسماءفيمماأشياءكانت

!واحادا،إلهانحنلنافإن،ةكثيروأربابكشرةالهةتوجد

واحدا!وربا،بهونحننخعيء،كلمنهالذي،الأبالله

"11(.قبضتهأيضاونحن،بيدهشيءكلالذيالمسيحيسهع

والربلإلهابأنصرح:البيانهذ!حسنإلىفانظر

يكونأدنلايستحهتمماغيرهوعلى،عزوجلاللهعلىيطلقالن

للعباددالمسفحهتالخالهتصفةالمعبودللإلهأثبتثممعبودا،

وتحنشيءكلمنهالذي:بقولهمنهصادر!شعيءكلفجعل

به.

بقههـله:بالههـحدانيةعلإ!وأثنىأدلههوذلكبأنصرحثم

للإلهية،غيرءاسفحقاقنفىتم،اللههوواحداإلهالنافإن

.وحدهاللهغيرإلهلاوأنه:بقوله

صى!حالذيالربعليهأطلة!إذأالمسيحإلىأشارثم

لمأنهذلكعلىيدل،المالكبمعنىذلككان،باشترإكه

يدلهأثبتوابما،المذكورةالإلهصفاتمنشيئالهيثبت

هذهحسنإلىفانظر،للمالكتثبتأنشأنهامنالتيالملك

فلي!،بالتهبولتلقيهاعنالفهمذولايتقاعدالتيالإشارات

الخزقيطذاعلىالمثى!عهذابنيئالجهاتأيممامن:ش!هـي

.بمعناه6-8:4رنثههـسح!أها!إلى()1د!نج!رسالة)1(



كااجهودعلطءالمسل!تفيالردعل!!النصارى

الأولىلستهاالهجريةثنلقراخلاك

.)1(،"الناضح

والبراهينالساطعةادح!جلهذهالإسلامعلماءوعذكر

إلا،هـالهيتهالمسيحببنوةالنصارىقولبطلانعلى(لتهاط!ة

الحسنيسوقلذلك،وكفرهمغيهمعنجعونيرلاالنصمارىأن

وهما:عيسىونبوةإنسانيةعلىاخريندليلينبأيوانجن

"إنقال:حيتآضهـإنجيلهفيلوقاقالهأولا:ما

الطريهتفيجبريل"نفسهلوقا"أيولتلميذهلهعرضانمسيح

بالكماما:يعرفانهلاوهمالهمافقالمحزونان،وهصا

ذإ،المقدسببيتغريبوحدكأنتكأنك:فقالاهـحزونىيئ؟

يسوعأمرمنالأيامهذهفيفيهاحدثماتعلملاكخت

وعنداللهعندوفعلهقولهفيقويانبيارصلافإنه،إلناصىهـي

")2(.وقتلوهأخذوه،الأمةا

زبورهفيالثانيالم!!مورفيداودقالهما:والثاني

الاذيالرجلمن:قالحيمسا،المسيحعلىومثنياللهمخاطبا

قليلاالملائكهدونوجعلتهأمرتهالذيوالإنسان،ذكرته

؟")3(.والكراماتالمجدوألبسته

قوله،"فهذا:لويض-الله-رحمهالحسنيعلقثم

لكمإبتدعهابدععلىوعقدتمقهـكتموهاق!دتلاميذهوأقوال

142(.-)141صالجميلال!د)1(

.2"-24091له!ثا21(

.ءنجححعت9+-8:4امرالى31(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

ماوكل،ثناؤهجلباللهوالشركالضلالةإلىتؤديأولوكم

ماوبطلان،وعبوديتهالمسيحخلقتصحيحعلىيدلذكرنا

وربوبيته.بنوتهمنيدعونه

عليه،الأنبياءومن،نفسهعلىمنهالشهاداتكأنتفإذا

كلفيأفصحقدكأنوإذا،بيناهقدمأبمثلتلاميذهومن

بأنهكثرةيحصىلابماووصايأهومخأطبتهكلامهمنالأناجيل

وربكم،ربهعندمنومرسل،معكمومربوبمثلكمعبد

حواريوهأمرهمنذلكمثلوحكى.فيكمبهأمرماومبدي

جاءرجلبأنهكلامهموفي،عنهسأللمنووصفوهوتلامذته

ذلكفيفتأولتم،وفضلقوةلهونبي،عزوجلاللهعندمن

تقولونكماكانولو،الناسوتمعنىعلىكلامهأخرجأنه

ذكرهماولكنعبد،بأنهأفصحكماإلهبأنهنفسهعنلأفصح

كتبولاقبلهالأنبياءكتبادعتهولا،إليهدعاولا،ادعاهولا

أداهالذيجبريلكلامأوجبهولا،عنهمحكيولا،تلامذته

زكريا")1(.بنيحيىقولولا،مريمإلى

لماليهود"إن:قولهالخزرجيأبوعبيدةويضيف

ماقالوا:مأعندفقطالنبيمنزلةأنزلوهأنهمإلايمدحوه

"اكشف:قسيسيهمكبارلأحدقالوامأوعند،منهأنصفرأينا

منعلمواولو)2(نبي"الجليلمنيجيءلاأنهترىالكتاب

012(.،)4/911الصحيحالجوأبضمنأيوببنالحسنرسالة)1(

53.-745:يوحنا)2(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

")1(.قتلهعلىوحرضوألهجوهالألوهيةادعاءدعواه

أمرهلتكميلغيرهإلىاحتاجالسلامعليهالمسيحإنبل

الحسنيقولحيثالنصارىعندبهومصرحموجودهوكما

عليهالمسيحوجدنا"وقد:ذلكمبينأ-الله-رحمهأيوببن

فصأرله،"يحيى"لمعموديةأمرهتكميلإلىاحتاجالسلام

مرتبةبدونالمقصودمرتبةفليس،إياهوسألهلذلكإليه

يحيى"إن:إنجيلهفي"التلميذ"لوقاقال،الراغبالقاصد

ذلكأنت:وسألهعمدهأنبعدالمسيحإلىأرسلالمعمداني

المسيحجوابفكان؟")2(بخيركنتوقعأوتجيءالذي

يبصرونعميانمنترونبمافأخبروهارجعوا"أن:لرسله

وأبييغترلملمنفطوبى،يسمعونوصم،ينهضونوزمنى

(r)ء.
."امري!ي

عزوجل،اللهعندقدرهوجلالةفضلهمعيحيىفوجدنا

شكقدمثلهعنالنساءقامتماأنهمنالمسيحبهشهدماثم

المسيحجوابمنيكنلمثم،شأنهعنيسألهأنفأحتاجفيه

خألقكأني:قألولا،الربوبيةمنتصفونممابشيءله

فيالغلطحذربل،إيمانكمشريعةفيكماشيءكلوخالق

بنبوتهأظهرأنهذكرمماأكثرقولهمنكانولاوالاغترأر،أمره

)136(.صالصلبانهاماتمقامع)1(

-791.23:لوقا2()

السابق.الموضع)3(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الأنبياء.أكثرمثلهاإلىسبقالتيالايأتهذهمن

ذكرهوأعلاقرظهلماإياهوصفهفيزأديحيىرأيناولا

"هو:قالأنحالهعنمسألتهإلىوحأجتهأمرهفيتشككهمع

خفه")1(.مقعدأجعلأنأستحقلاهـاني،منيأقوى

فيمنالخيرالرجليقولوقدخألقي،"إنه:يقلولم

قأللماوخشوعاتواضعأفيه"يحيى"قالالذيمثلدونههو

)2(")3(.مثلهعنالنساءقامتماأنه"يحيى":فيالمسيح

الستةالقرونفيالإسلامعلماءعرضهمماذلككل

شكدونمادال-أجمعيناللهرحمة-عليهمالأولىالهجرية

النصارىدعوىبطلانعلى،سليملبذيلكلريبأو

عنوتقدسالله-تعألىدلهالسلامعليهالمسيحببنوةوقولهم

لذلك-والعيبالنقصصفاتجميعوعنوالولدالصاحبة

يعتذرعذربأي،شعري"فليت-:الله-رحمهالغزالييقول

أحكأمهفيوتقيده،والرسالةبالإنسأنيةتصريحهبعدالمعاند،

تارةإلههيجعلمنبصيرةاللهأعمىكيففانظر،بهيؤمربما

كبيرا")4(.علوايقولونعمااللهتعالىإلهأوتارةإنسانا

27.ا:يوحنا)1(

.بمعناه11:11متى(2)

701(.-501)4/الصحيحالجوابضمنأيوببنالحسنرسالة)3(

فيالباجيأبوالوليدماذكرهمعناهمنوقريبا125(،)124،صالجميلالرد)4(

عبدالجبارالقأضيذكرهماومثله97()78،صفرنساراهبعلىالردفيرسالته

0)1/النبوةدلائلتثبيتفي



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

بعضمبينا-الله-رحمهأيوببنالحسنويقول

بولسوكتبالإنجيلفينظر"هـاذأ:واللطيفةالدقيقةالمعاني

ألفعشرينمننحواوجد،النصارىبهيحتجمما،وغيره

وأنه،المسيحبعبوديةتنطقوكلها،المسيحاسمفيهمماآية

آياتخلاما،بالكراماتاختصهاللهوأنمربوب،مبعوث

وضعواالذينأولئكمنفريقكلتأولهأقدمشكلاتيسيره

التأويلبذلكفأخذوا،هداهمعلىباختيأرهمالشريعة

كانوافلو،بعبوديتهينطقالذيالمعظموتركواالفاسد،

يوجدالتياليسيرةالشأذةالمشكلاتتلكلردواالحققصدوا

الكثيرةالواضحاتعلىيتأولونه،ماخلافالتأويلمنبها

علىالجزءيقاسأنيجبإنمالأنه،تأويلبغيربأنتقدالتي

بمأأشكلماوعلىحضر،بماغابماعلىويستدل،الكل

المعرفةأهلأحصى"ولقد:عبدالجبارالقاضيوقالظهر")1(

نفسهعلىالإقرارمنلهالسلامعليهالمسيحفوجدوا،والعلم

بالغنىعزوجلودله،الفاقةوالفقروالضعفبألعبودية

والصالحين،الأنبياءمنلأحديجدونهيكأدوامالموالربوبية

علماءبعضجاءولقد)4/176(الصحيحالجوابضمنأيوببنالحسنرسالة)1(

المسيح،ببنوةالقولنفيأيالمعنىوهذاالمفهومهذاليؤكدواالمحدثينالنصارى

وتطورهانشأتهاالمسيحيةلذلكوانظر.تعالىدثهوعبوديتهورسالتهنبوتهتأكيدبل

تقديم55(،-)33صباريسبجامعةالأديانقسمرئيسجينيبير"دإشارل

.المعارفدار،الثانيةالطبعةمجمود،عبدالحليم.د:وعرض



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

سمصشا")1(.مأالنصارىفيهتقولثم

"وأنتم:كذلك-الله-رحمهيحيىبننصرويقول

عنها،وحدتمالمسيححقفيالتيالأقأويلهذهتركتم

الشركإلىتؤدي،أولكمابتدعهابدععلىدينكموعقدتم

-نتيجةبالألوهيةالمسيحتصفونكونكممعثم،والضلال

له،الإهانةعلىيدلماأناجيلكمفيحكيتمفقد-البنوة

والسخريةالإهانةأنواعبشتىبهوالتهكممنهوالسخرية

وجهه،فيبصقمنأناجيلكمفيذكرمما،والتهكم

وتعرية،،وتوثيق،وربط،ورجم،وجلد،وضرب

)2(
.وعيرها"

مثلعنهوتحكونوالألوهيةالبنوةإلىتنسبونهفكيف

؟")3(.الحكاياتهذه

لأبيأبياتمن-الله-رحمهنصزمأنقلهأجملوما

هذافيحسن"ولقدنصر:يقولحيث)4(المعريالعلاء

الشعراء:بعضقولذكرالموضع

نسبوهوالدخيروإلىأنأسبينللمسيحعجبا

114(.)1/عبدالجبارللقاضيالنبوةدلائلتثبيت)1(

الإصحاحويوحنا)27(،الإصحاحومتى2(،3)الإصحاحلوقا:ذلكلبيانانظر)2(

زعمهمعلىموتهعندالمسيحبآلاميسمىوما)15(،الإصحاحومرقس)91(،

الأناجيل.جميعفي

.بتصرف117(،)112صالإيمانيةالنصيحة)3(

هـ(.)944سنةتوفيالمعريأبوالعلاء)4(



كاارفالنصالردع!قفيجهه!دعلماءالمسمبت

لأودالم!ذاالهجريةنالقرشخلال

النصارتدألي!إلىأسلمته

حتاماتتوورنكانفإذا

صلب!هبأنهموأقروا

(")2(؟)1هأبودنكطفأينشعريليما



1751إلنصارىعد!الردفيالمسمينعلماءجهود

خاا!والستةالثجريةالقرونخلال

الثالثالمبحث

والنقليةالعقليةبالأدلةالمس!!ببنوةالنصارممطقولعلىالرد

عليهعيسىبشريةأنالسابقالمبحثماخلالمنمعنامر

عليهالمسيحلسانوعلى،الأرب!ةالأناجيلفيثابتةالسلام

انحرافرغمأحيانا،تلامذتهبعضلسالنوعلىبل،السلام

دله"السلام"عليه،لبنوتهتتهريرهاومحاولة،الأناجيلتلك

الكفر!انمنبالله-عياذابألوهيتهالقوكوبالتالي،تعالى

+-وادخذلان

جلياونبوتهالسلامعليهالمسيحببشريةالقولظهرولقهـر

"أيها:مقدمتةفييضلحيثإنجيلهفيبرنابا)1(القديسعند

الأخيرةالأيامفىتفقدناقدال!جيبالعظيماللهإدطالأ!كأاء،

التيوللاياتللتعليم،عظيمةبرحمةالمسيغيسهعبنبيه

مب!رينالتقوىبدعوىكثيرينلتضليلذريعةالشيطالناتخذها

")2(.اللهإبنالمسيحوأنالكضلتمديدبتعليم

فيالمسيهح!اعتنهقالجنر،صيقيلاوي"الوعظ"ابنمحناهارامياسمبهـنابأ:)1(

!هـيما.اغلبأبهيركان،المسيحميةاعتنادتىعلىالناس!يحثوبدأ،الرسا!زمان

مقبرناباإنجيكأنالنحارىوين!!)172!صالمتهدسالكتابم!جمانظهـ:

باصلأ،برنابااسمو)نتحا!،الههـسطىالقرودأفيوضعمؤلنص!هو.نويقه!ش،وضعه

ص!المقد!رالكتابمعجمانظر:.شتهطباس!معنونةر.س!الةإلادهيثبتونولا

.)172(

)3(-ص!لمعادةخلي!!.دبرقابا،إنجي!!)-!



الاولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

لهممؤكداللنأسعيسىإعلانأيضالناإنجيلهويورد

السمأءأمامأشهد"إني:يقولحيمث،العالمينلربعبوديته

الناسقالماكلمنبريءأنيالأرضعلىسأكنكلوأشهد

،امرأةمنمولودبشرلأنيالبشر،منأعظمأنيمن،عني

للشقاءعرضةالبشر،كسائرأعيش،اللهلحكموعرضة

الإنجيل.هذافيالموجودةالنصوصمنذلكوغير")1(العام



كااالنمارممطعلىالردفيالصصمبتجهودعلماء

ولىإبألشةالهجريهوتالتهرخلال

ال!ولالمطلب

العقليةبالأدلةالمس!حببنإةالقولىعلىالرد

لمس!لمينامنيةلهـجرالستةاونلقر!ءعلماتييأو

العقلية،والأقيسةالأدلةبعضخلالمنهويثبضذلكليؤك!لوا

عيسىنبرخشثجتأدلهصتتعالىاللهكتابفيجاءماوبعض

يدعيهماعنهوشنفي،تعالىدلهديتهوعبووبشريتهالسلامعليه

بننصر:يتهولوعلا--جلدلهوألوميتهبنوتهمنالنص!رى

تخ!ليصهلهوشاكرااللهعلىممثنيانصبحتهفيالمتطببيحيى

عقلهذادينهـتخلصنيالذي"ادحمدلل4:أضصارىادينمن

الجامعوهو،المسبحوددتمريمأنيعترفردنتارة،أربابه

الولادةو!تفهل،ماتإنه:ويقولولط،والناسوتتللا!

بالمسبحفعلتأضهاالنصارع!ذ!التيالأفحالوسائروالموت

عليه؟إلا

علىيمفصعزوجلاللههوالمصلوبإن:قلتمفإن

.-باللهعياذا-اللهوأ!دتلكمقو

هوالمصلوبالمقتولفإتإنسانا،ولدت:قلتموإت

شئتم،القولينأيفاختاروا،قولكمبطلال!ذلكوفي،إنسان

")1(.دينكمنتهضفيهفإلط

أخي!إلىر"!ل!فيئأب!ببمتادحمنف!ات!!!قىهـي)72(،صالإي!صاتغالنصجة)1!

(.4151/لم)الص!حإتالبمت



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

نتيجةالنصارىبهيقول-الذيالألوهيةادعأءإنثم

يقولكماأحد،كلادعاءهيستطيعأمر-بالبنوةلقولهم

عنبالبعيدهذايكن"ولم-:أدله-رحمهعبدالجبارالقاضي

أنهأمواتجمادوهيالكواكبفياعتقدمنلأن)1(،الروم

حيإنسانفييقولواأنعنهميبعدلموتضر،وتنفعأرباب

ترىألا،الموتىيحييكانأنهلهمقيلقدمميز،عاقل

وأنه،فرعونإلهيةيعتقدونكانوابمصر،كانومن)2(،القبط

لهم؟)3(.غيرهإلهلا

مأذكربأنالمسيحبنوةزعمهم-الله-رحمهنصرويرد

،والضربكألحبس،بالمسيحوقعأنهمنالنصارىيعتقده

"فإن:فيقولهـالهيتهبنوتهدعوىعلىيردوغيره،والقذف

أفليس،ذلكيحتمللاالقياسفإن،بالجسمحلذلكإنقلتم

-يدعون-كمابهاللاهوتيهاتحدتبجسمذلككلوقعقد

فأشار،والأوثانللأصنامعباداكانواأنبعدتنصرواالرومانلأنهنا؟الرومخص)1(

164(.)1/مثلالنبوةدلائلتئبيت.كتابهمنموضعماغيرفيذلكإلىالقأضي

ويذهبمصر،سكانمعناها،الأصليونانيةكلمةوهي"قبطي"مفردها:الأقباط)2(

الصلاةعليهنوحبنحامبنالقبطإلىنسبةأنهاإلىالباحثينمناخرمنفريق

الاكبرالإسكندرجلبهممصرعلىدخلاءالأقباطأنيرجحاخروفريق،والسلام

نصارىعامبوجهتعنيوهي،الأصلإغريقيةالقبطيةاللغةمفرداتأنحيثعبيدا،

الموسوعةانظر:.البروتستانتأوالكاثوليكأوالأرثوذكسالأقبطامنمصر

)2/1123(.الميسرة

162(.)1/عبدالجبارللقاضيالنبوةدلائلتثبيت)3(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

ماتصفون--علىتعألىاللهانتخبهوقدفيه،الروحوحلت

الذياليومفيالعبادبينالقضاءإليهوفوض،الخلقلخلاص

؟")1(.للحسابوالاخرونالأولونفيهيجتمع

كان"ولو:قوله-أدلهرحمه-الباجيأبوالوليدويضيف

ظهرلما-السلام-عليهلإبراهيمذلكيدعىأنلجازكذلك

نأولجاز(،r)فيهاقذفأنبعدالنارمنسلاهتهمنيديهعلى

قلبمنيديهعلىظهرلماالسلامعليهلموسىذلكيدعى

لمحمدذلكيدعىأنولجازالبحر)4(،وفلقحية)3(العصا

فيالحصىوتسبيحالقمرانشقاقمنيديهعلىظهرلما!ي!

الأحاديثماهذهمثلتخريجوسيأتي".إليهالجذعوحنين،يده

!ي!.معجزاتهمنموقفهمجثفي

مزيةالسلامعليهللمسيحليسأنهذكرهسبقممايتضح

ذكربمجرد،والألوهيةالبنوةمرتبةإلىالنبوةدرجةمنترفعه

،وضرب،حبسمنجرىماونسبة،والمعجزاتالخوارق

ذلكادعىمنبينفرقفلا،فقطبالجسمحلولهإلىوقذف

عليهمالأنبياءمنلغيوهادعاهمنأو،السلامعليهللمسيحكله

الجوابضمنأخيهإلىالحسنرسألةوانظر:)73(.صالإيمانيةالنصيحة)1(

001(.)4/99،الصحيح

.إتزهيو!!وسبماعكبزدمققنايخنار!فىمي:تعالىقولهإلىإشارة)2(

.!!يآفكونماتفقفهىفإذاعصاكألق):تعالىقولهإلىإشارة)3(

!!و.أتحظيص؟لظؤدفرقمكلف!نفانفلق!و:قولهإلىإشارة()4



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

أيديهم.وعلىلهموالخوارقالمعجزاتوجودمعالسلام

بطلانعلىعقليادليلا-الله-رحمهالباجييذكرثم

فيقول،الحدوثدليلخلالمنوإلهيتهالمسيحببنوةالقول

لنربأ"وإنافرنسا:راهبرسالةعلىرادا-الله-رحمه

عيسىأنمنكتابكبهاستفتحتعماقدركونرفع،بمثلك

،حالإلىحالمنوالتغير،مخلوقبشزهوبل،اللهابن!!

يصحلامماالأنامجميععلىكتبالذيوالموتالطعاموأكل

جوزناولو،سليمرأيذيعنديمكنولا،قديمإلهعلى

قديما،إلهاوالمحدثاتوالأحوالالصفاتهذهمع!كونه

لأنهمخلوقا؟محدثافيهمماشيءأوالعالميكونأنلنفينأ

الحيوانمنفيهوماوالعالمالبشرمنذكرنامماشيءفيليس

.")1(السلامعليهعيسىفيمأغيرالحدوثدلائلمنوالجماد

السلامعليهالمسيحبينمشتركةالحدوثفعلامات

يمكنفكيفوالجمادالحيوانمنالمخلوقاتسائروبين

قديمأ؟.يكونأن،الحدوثصفاتفيهاجتمحتلمحدث

ولادةبين-الله-رحمهالخزرجيأبوعبيدةويقأرن

فيكثيراالنصارىإليهايستندوالتيأب،غيرمنالمسيح

مقارنةالسلامعليهآدمخلقوبين،المسيحببنوةقولهمتأييد

خلقوبين،المسيحببنوةالقولأنلبذيلكلمعهايتضح

أدنىإلىيرتقيلامردودقوذأب،لغيرالسلامعليهآدم

65(.)950صفرنساراهبإلىالباجيرسالة)1(



كاأالردضالنسرىفيجهودعلماءالصمل!ت

ابئولىالستةيئالهجرشنالتهرخلال

إلهيةالجاعلأيها"أخبرني:فيتوأط،لوالقبوالصحةدرجات

وأنتمادم،تظلملم!وح،النهمنهوحيثمنالمسيح

سههـاهأنبعدروحهمنفيهننختعالىالدهأننوتوإفقوت!هـلههـن

رجلفيإدلهروحمننفخةالمسبحإن:وتقولون،ترابمن

إذنفلحمه،ادممنالمفخذةيمصاحمةمنتعالىأدلهسواه

"أدم"نزخةبمنزوةاللهروحمن"عيسى"ونفخة،تراببمنزلة

.cلادم؟")1توجبهاوصملعيسىاللالوهيةأوجبتفلماذا

فيقولالباجيأبوالوليدوادمعيسىببتالمقارققيويكمل

بأكيرمنالسلامعليهعيسىخلهتتعالىإدله"وإنأيضا:

تحملولمأم،بعيسىحملتوخد،ت!!ابمنادمخلقكما

الأولالأبوهوإلهاادميكنلمفإذاذكر،ولاأنثىبادم

ذريةمنوهوإلهايكونألاأونىفعيسى-هـخلودتىهو-بل

لمنإلالوإضحهذاوإن،مربهـبعباهوبل،وولدهادم

منوأما،المخلوقمنادخالهتيميزولمالحدوثمعنىجهل

فعلامات،وفهمباعتباروأيدالعلمأبههـابمنشيءنظهـفي

وأتشكلأوتخفىأنمنأصحودلائلها،أوضحالحدوث
لمص

محل")3(.أدنىالعلممن4لمنأمرهادىيمترى -.؟ث!

أدهجريهالستةالقرونفيالإسسلااعلماءيردوهكذا

جميل،عقليبكلامالمسبحبت!ةالنصارىادعاءعلىالأولى

1411(.صإلح!لبانهاهـاتمتهامع)1(

)،6(.صث-تراهبإلىالباجيئرطاقي)2(



كااال!رممطألردعد!فىعلماءالمسلكبت6جهو

لأولىاالستدالهجرقيثنلقراخلال

عيسئولاإدبينالمفرقةخلالمن،أحسمتهيبالتيوجدلى

دودطالسلامعليهادمخلقوجين،أبدودىأممنالسلامعليه

لعيسىوالأدهـعيهتعالىللهالبنوةادعاءكانفإ*امنهما،أي

أولىادمبألهـهيةلالقوفإد!،الولادةلتلكنيتجةالسلامعليه

تلكبمجرداستدالألهمفبطل،بذلكيقوله!نلاوهم،وأحرى

هيته.وألوببنوتهلىالقوعلىلعيسىالولادة

قالت:حينما-الله-رحمهيحيىنص!هـصنقولأجملوما

ذلك،كالنقدقلنا:"فحل"غيرمنكانالمسيحإنقلتم"فإن

فيالقدرةلأن"لهال!!بوبيةولاالأل!هـهيةيههـجبمماهووليس

البشرأمحواءأنكما،!تىللمخكلا،عزوجللدخالقذلك

م!تذكرهـأ!جبمنأنثىوخلق،أننىبلافحلمنخلتهت

منادمخلىتذلكمنوأ!جب،فحلبغيرأنثى.منذكرخلق

()1ا
.1(ترانجا

دليلاالمقامهذافي-عنهالله-عفاادجاحظويوهـد

لى:فيف،المسيحأعيةوإببنوةقولهمفيللنصارىإلزامياعقليا

إلهاأوإله؟نجلاإنسانايكولنأنالمسيحيخلو!:لهم"يقال

وإلها؟إنسانايكولنأنأوإنسالن؟بالا

ال!زيمافهو:لهمقلناإنسانبلاإلهاحسانأثهزعموافإلت

وينجو،!يشربيأكلكالنوالذجمأ،وال!جىوش!صغيراكان

ضصنأبهـببنالحسمترسالهمنبتمامهكمنقوو!!،Y()3صرالإيمانيةالنصبحة)1!

144(.،ع!41/14ا-!!اأابإدص



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكاأالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

أم!،وأرضعتهمريموولدته،وصلببزعمكموقتل،ويبول

وصفنا؟ماعلىويشربيأكلكانالذيهوغيره

بجميعالموصوفوهوإنسأن؟بلاإلهأيكونوكيف

الإنسأن؟صفات

فيه،كألقولإلاكصفتهصفتهممنغيرهفيالقولوليس

.غيرهعلىلاشتمالها

عنيتحولولمالإنسأنيةعنينقلبلمأنهزعمواوإن

سمىخالقاصارفيهاللاهوتكانلماولكن،البشريةجوهر

مأغيرهوفيفيهأكاناللاهوتعنخبرونا:لهمقلناإلها،

؟غيرهدونفيهكان

بأنأولىهوفليسغيرهوفيفيهكانأنهزعموافإن

غيرهدونفيهكانوإن،غيرهمنإلهاويتسمىخالقايكون

جسما")1(.اللاهوتصارفقد

ذكرهممأقريباردا-الله-رحمهيحيىبننصرويذكر

إلهاإما؟يكونأنمنالمسيحأمريخلو"وما:فيقولالجاحظ

الوجودواجبهويكونأنفإماإلها،كأنفإنإنسانا،أو

هـان.الإشراكحصلفقد،غيرهاخرإلهاأوالمعبود،الرب

القولينفأي؟الألوهيةأوالربوبيةإلىنسبتموهفلمإنساناكان

(.عليهمالردفي)أيY(.1)6صالنصارىعلىالردفيالمختار)1(



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

...-.ص)1(
."شريعتكملمضلمحميهاخترتم

المعنىذاتحولرداأيضا-الله-رحمهنصزويذكر

الروحإلىحأجتهومدىالابنبينمقارنةوهوتقريبا،السابق

روحمنتجسدالابنإن"وقولكم:اللهرحمهفيقول،القدس

قولكم:فيوهي،الروحإلىالابنحاجةكانتفما،القدس

لاالأزليفإن،كمثلهوليسالروحدون-.إذاوالإبن،مثله

روحمنالمسيحكانوإن،مثلهلكونهالأزليعنينفصل

الله"كلمة:سميتموهفلملمريمجبريلقالكما،القدس

روحه؟:تسموهولم"وابنه

،القدسروحمنتلدينالذيإن:جبريللهاقالوإنما

الابن،،الأب:وتقولونتثلثونفلم،الابنغيروالروح

")2(.القدسالروح

ادعأءعلى-الله-رحمهأيوببنالحسنويعلق

علىجميلعقليبكلامويرداللهكلمةالمسيحأنالنصارى

:فيقولنصوصهممنبنصذلكومعضداالادعاءهذا

ولامنهنائيةغيراللهقوةوأن،اللهكلمةالمسيحأن:"وتدعون

يصعد"إنه:بقولهالإنجيلفيعليهويستشهدون،عنهمعرفة

القيامةيومالناسويدين،أبيهيمينعنويجلسالسماءإلى

منحهاللهوأن،بينهمالحكمويتولىبأعمألهم،ويجازيهم

)89(.صالإيمانيةالنصيحة)1(

)59(.صالإيمانيةالنصيحة)2(



1851النح!ارىعلىالردب!المسعمب!علماء-دج!

الأود!ألستةالهجريةالقرونكألول

ذإ،ذلاك

."ال!خرة

فيولاالدنيافيخ!لتهمنأحا؟يرادلاكان

عنوالقاعد،الدي!تيرمللقضاءالجالمسهفاكالتفإن

!صانالذيالجسدهوفي4،يشكلاقائملث!خصىوهوأبيهيمين

وبينهاللهبينفصلتمفقد،الربوبيةبهالمتوجة،الأرضفي

متباينين،شخصينالسماءشعبباجتصاعهما،وبعضتموه

تعالى.باللهوكفر،شركوهاذا،صاحبهيمينعنأحدهما

وفرالكلمةوهي،الألوهيةمنخالياجسداكانوإن

حكمعنهزالفقدمنه،بدأتحصماتعالىاللهإلىعادت

ذحصأدنبعادالبافوني!يقولإياها")1(،تنحلونهالتيالربوبية

،الطعامأكلبجسدالرجموبيةإثباتبجوز"ولا:سمبهتماأكتر

بعيد4قوبهاتحداللاهوتبأنوالقولالأسوا!،فيومشى

")2(.التأويلبحتملللا

طبيعةحولالنصارىخلافالمافهـيدىمنصورأبوويذكر

يدلمماالقضيةهذهفيخناقضهمبيانمعرضفيئالمسيح

فمنهم،المسيحفيالنصارى"وتفرقت:فيضلبطلانها،اععى

تية،النالصروحوهوهـحدثاأحد!ما:روحيمتلهجعا!من

صار،اللهمنجزءقدلمةلاهوتيوروح،النالسأهـوإحيشب4

الله،المس!فىالذيالروحجعدواواخروذ،ذاصكالبدءفي

9ءا(.،41/158الصحبحاتالجصضضأب!ب-نإد!ترسالة11(

6(.ص!)آوالمعتز!2ارجوإلشوالىىاففةوالمعطلقيالملىحدءعلىالى!؟يالتثهجد)-(



كاافيالردعلىالنح!ارىعلماءالمشمبت9جمو

كاالأوالستتهالثجريةالقرونكأفىك

0")1(ءادجزء..لا

النصارىبهيتعلقماجملةهوسابقا5صناهذالذيمأه!ذا

،المسبحببنوة5هـمعتمدهملهمقوبهايعضدونعقليةأقيسةمن

عقلية،واستفهاماببأجوبةبجم!لتهاالإلصلامعلماءشندهاوقد

إشكالىوكللبسك!!يالىفبل،للمجا!لةبعدهاهـجالالدعلا

علىتعالىاللهفرحمهبها،والتعلىللتمسكيدعوترددوكل

جميعا.الإسلامعلماء

دإر،خيفالثههـخ:للموقدأحتهق!12،اصإ.ألماتريدحبمصرشالأبيحيدالتر)1(

.ةسعتدرا!ا،!ةالمث!ادجام!ت



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكاأالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الثانيالمطلب

النقليةالأدلةببعضالمسحببثوةالنصارىقولعلىالرد

الأولىالهجريةالستةالقرونفيالإسلامعلماءيذكر

وأسردهأ،أوجمعهامحأولةدون،الشرعيةالأدلةمنبعضأ

الله-رحمهمأحدهمكلامسياقفيتأتيولكنهااستقصأئها،

إسهأبدونمشتتا،متفرقاعندهمذكرهاجاءلذلك-جميعا

ذلك:علىالأمثلةبعضوهذه،المسألةهذهفيإطنابأو

كلامعلىردهمعرضفي-الله-رحمهالباجييقول

تعالى:دله-السلام-عليهالمسيحبنوةمسألةفيالنصارى

فهمبهيحيطأنمنأعظمتعالىاللهملكأن"...على

تعالىعظمتهفمن،بيانأوبكلامصفاتهتستوعبأو،إنسان

عنواستغناؤهوالأندادالأشراكعنانفراده،وعزتهوقدرته

أتأإلةمنمحإ!اتومماولدمنأدلهأتخذمامالووالأولادالصاحبة

الضروكشفوالإنشاءبالخلقتفردمهو)1(ضلقبماإفيصلذهب

ربناعنفأخبروا،ومنذرينمبشرينالنبيينوبعث،والبلوى

شرائعه،وبينوأ،مشيئتهوتمام،كلمتهوعلو،قدرتهبعظيم

والمنهج،المبينبألكلامذلككل،وأمرهبراهينهوأوضحوا

منوتنكب،الحقإلىتأملهامنتضطرالتيوالأدلة،القويم

)19(.الاية،المؤمنونسورة)1(



كااالنصارىعلى6الرفيجمودعلماءالمسلم!ت

لرالأوالستتهالجريةلقرونا-لول

الصحال!،ماتالجا!كأعرفماالكالااود!لا،الشركإلىخالفها

(.0")الضلال!نالهدىتبينولا

تعالىاللهإخبار"من:ادجاحظذحصهماأيضاذوكومن

t(،2)وأحئؤهأدتهأتنؤانخنث!:التائلينوالنصارممطاليهودعن

ولو،لهمالذممعرضفيذلكذكرإنماوعلاجلاللهوأن

بنيعلىكتبهمنأنزلفيماكانقدأنهوتعالىسبحانهاللهعلم

غضبلما"بكريأبناءوأنكمبكريكانأباكم"إن:إسرائيل

")3(.اللهأبناءنحنف!لهممنسبحانه

ت!الى"أدله:أنمنأيضاالجاحظإليهيشيرماوكذلك

سبحانهوغفسب)4(اللهبناتالملائكةأدنالعربزعماستعظم

الملائكةتجعللمالعربكانتوإن،الكأعمهذاأهلعلى

نأذلكمعجوزفكيف،الصاحبةوإتخاذالولادةعلىبناته

له؟"51(.ابناعيسىبأدىعبادهبخبركانقدتعالىاللهيكون

هذافي-إلله-رحمهادخزرجيأبوعبيدةويقول

أيضا:الموضسع

المباهلةإلىأربابكم!بهمحمدالم!هـسلينسيددعاوقد

1;)

)؟(

(r)

)4(

)5(

6،)67صفرنساراهبعلىالردشيالباجيالوليدإلىرسالة A).

.()5الاحمة،المائدةسورة

4(.)"صرالنصارىعلىالردشيالمخفار

الابق:والصافات461(،الأيةا.واكحل61(،إلاية:الأنعامفىصاءلماإشارة

وغيرها.!431الايه:وإلزخرف،)37(

)146.صافا!ىاعمىال!*لمح!باصثخخارا



كااعلىالنطرى6فيالرجمودعلماءالمسعمين

لأولىالستةاقيألهبرشنالتهرطخلا

منخلق!إءادح!ممصثلأدلهعندسثلعيم!ىإت"!:عليهاللهشلأحين

فمن!ألمحضترلنفنليهنفاي!رلكمناتحه!!فيكونكنلمقال!صترأب

ك!و%شدناأبتدندختحالؤافقلالحوحمتكضآمابغدمنفيهصآتجك

علىالنهلعففنحح!تنهلفووانفسكماوأنفسنأولمحسلىكمثاوفسآ

فأوعدحم،عليهوأبو!لذلكعوافجزم!)1("نئأئذبت

عليهم،الواديذلكبامخمطراماباهلولووالسلامالصلاةعليه

وإلا،لديهموجاههعليهمشرإمتهيظهرحيناللهنقمةففخوفوا

أوعدهمكمابحترقههـنولاوتباه!لو!حينئذيجيبوهلمفلم

3(.))2("يخفىمالاعليهذلكفيفيكون

راداالنص!هـانيللراهبكذلكادصهـرجيأبوعبيدغويتهول

عيسىخلتىإدلهإن:لتقوأدىصكأزين"ما:المسبحبنوةزعمه

وكانا،مباركةصديقةوهيوكأسولأ،عبدا،للناسايةوأمه

كانثقد.طالتضعنكنايههناالطعاموأكل،الطعاميأكلان

وينزلإنسانايكونأنحك!في(!هـسبقتعالىدلهيجب

دنيةهوإذ،المغوطعنيمتفعأدتكأعمتكماعبادهلمقابلة

سبحانهوهو،!احتقارهملنقصهممبينةوبنبو،آدمبهاابتلى

فلاوالجلالبالعظمهفصصأصصوا،بالكمالالمختصوتعالى

نإ:يقههـلمنملتكمفتفينعلمولا،الدنيةتلكبهيلبت

.(آا-)93الآياتا،انع!ال!سرة)1(

.!3172/)إلبهخارعياهـحب!)2(

1411(.!-الثكملبانهـا!تم!زمع)3(



كاأالردعلىالنح!ارىجهودعلماءالمسل!تفي

د!الأوالستاليكجريةالقرونكأللال

يحفهـأدتتعالىأدلهحاشا،يبولولايتغه!طيكنلمعيسى

يتشب!تمنفسهعلىعارأالآدميينأخسيراهابلليةلهخلقا

الإنسانية!()1(.صفاتمنغيرهادونكهايشكانبلفيها،3بعبيد

اللهكتابفىجاءبماومستدلاحصذلكأبههـعبيدة:ويق!هـل

دلهالمسبحنجنوةدعوىردفيالسليمالعقليوافهتوبماتعالى

ادب"إلت:بأيديكمالذءبالإنجيلفيكتبتم"ثم:تعالى

أيهاأخبرني")2(،الصلبأثرفيالربيمينعلىفصارصعد

فالصخلسق؟صا!بهمنهماخلقمن:ال!بينهاذينعنال!خدوع

أ-حكمالممتاأصأرادوإذا،بإلهليسعاجزضعيفمنهم

ومساعدته،ألاخرمشاورةإلىمضطراأحدهماكالىمنهما؟فإن

كانوإنقادرا،إلهايكنولممقهه!را،عاجزاالمضفركان

وي!ن،مداهنإلهإذافهو،وموافقت!هـخالفتهعلىقادر!

أنهالمغرورأيهاتعلماأما،عليهمقدوزااعاصضعينهاالاخر

وماولد!طآدلهاتخ!زما"م!31(مهولفسدتاآدلهإلاءاطهقهمآلههـ؟لت!!

لخضىعكبحضحهمولعلاخلقبماإلنمصلذهبإذاالةمئمعه!ات

.((،)؟"صتجمابممهو)يصفوتعماأللهستحن

)162(.صالصلبانهاماتم!قامع)1(

.16:91!!قس)2(

)22(.الاجه،الأنبياءرةلص)3(

)23(.الآب2،نعنهالمزةسه)4(

9/،11.،)178س!ائمقأمع)ء(



كاارشالنصفي!الردعلىجهه،دعلماءالمسل!ت

الأولىالستةالمجريةالقروتكألاك

استدلالاالبابهذافيأيضا-الدهرحمه-الباجيويذكر

العقلافهتيوأنهكما،تعالىاللهكتابمن*ليلهلهاخر،

الأعجب"وإنيفرنسصا:لراهبيتهولحيتما،كذلكالصحيح

وتقدمك،قومكفيفضلكمنإليناينقلماعلىالراهبأيها

محعرفتاكوعدمغفلتكفرطمنيبدومما،ملتكأهلعلى

شاءمنيخحما!أدنىيقدراللعينإبليشأدتمنكتابكتضمنهفيصا

عكآلتهان):لكقروقولنامع،الضيمالدينإلىييهديهألىالله

نقخسصيدهـءبذل!قدكانإذ!لهقدرةفأي!ولثىءلمحديرهم!)1(

ماإصلاحعلىيتهدرفلمخلقهمنثغيرهإبليسشرعهما

وإبليس،عوجهماتقويمولا،أحدثهمااسترجاعولا،أفسده

حاله،تغيرولادمهسفكذلكمننالهفيمايبلغلماللعين

هذاإن؟عليهكانماإلىانتقلولا،جسدهبغيرتجسدولا

أتباعلث،وأصغرقلاميذكأقلعلىبجوزألايجبكانلمما

وأقلهمعلماالناسأضعفعلع!جوزألايجبكانومما

0")2(..شهما.

بنوةعدمعلىأستدىلالا-اللهرحمه-الغزالييوردتم

لاآتحئبتاهل!:تعالى!!لهخلالمنتعالىدلهالمسيح

آتنعيسىأتمسبحإنماآذحىالاآللهعافتقولواولادلنتمفىتشثوا

إ"12،يةالا،والعخبهوت148(،،1"؟،601'!")الايات،البقرةرةس)1!

.(1)الاية1،هـفامحر

.(VA)77،!تثهـتكأاهبإلىإلاجيرساك)؟(



الاولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

بالئهمامنوامنهورصحمسمإكأتقنهآؤو!لمتةاطهرسو!سضصم

والذي،ذلكاستدلالبيأنفياللهرحمهويطيلورس!-مهو)1(

الدليلعلىوالاعتمادلديهالتأويلنزعةوضوحمنيخللم

الله:رحمهكلامهبعضوهذا،تعالىاللهرحمهعندهالعقلي

الكتابفيوردبماالسلامعليهعيسىإلهيةعلى"ويستدل

الشبهةهذهغطاءأكشفأنفأحببت،السأبقةالايةمنالعزيز

:فأقول،المضلةالشبهاتمنامناالنصهذافيالناظرليكون

سببين:عنمسببايتكونإنماالمولود

أنأرادشئاإذااءفرهؤإتضآم!"كن"اللهكلمةالآيتينفي:أحدهما

إذاالمنيفيالموجودةالقوة:والثاني،فيكوتمهولهوكنيمول

هذا:قالثم.الشرائطسائرإليهوانضمتالرحمإلىانتقل

ذلك،ثبتهـأذامولود،كلتكوينفيالعاديالسبهو

فالأكثربعيد،وسبم!اقريبسبمالهشيءكلإن:فنقول

الخضر:الرياضرؤيةعندفيقال،القريبسببهإلىإضافته

رؤيولو،الحقيقيالصأنعهوواللهالمطر،صنعإلىانظر

فيصرح،الإلهصنعإلىانظر:لقيلصلدعلىنضيرنبات

!العاديالسببلفوات،الحقيقيبألسبب

:نقول،الأصلانهذانوضحوإذا

علىدللمأ،السلامعليهعيسىحقفيالقريبالسبب

الكلمة؟وهوالبعيدالسببإلىتكوينهأضيف،وقوعهعدم

11)الايةالنساء،سورة)1( V).



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

"كن"مخلوقلكلبهاالقائلاللهبكلمةمخلوقأحدكللأن

إلىإشأرة،بذلكحقهفيصرحالسببفلهذا،كائنهوفإذا

هيالتيالكلمةكونإنماوأنه،العاديالقريبالسببانتفأء

مني!غيرمن"كن"

مهووروحعضيمإكمالو:بقولهذلكأوضحثم

وهذا،أمهإلىالمنيإلقاءمنيتكونإنماالولدأن:يريد

عنعبارةهيالتي،أمهإلىالكلمةبإلقاءإلايخلقلمالمولود

حقفيمثلوردوقد)1(،مجازيالإلقاءفإذا،بالتكوينالأمر

الأسبأبعنالتكوينعدمفياشتركألماالسلامعليهادم

!أظق!قمتجدأنمالومامنحك:قائلمنجلقألحيثما،العأدية

خلقتهالمرادوإنما،لهيدلاعزوجلواللهأستتكبرثامهو)2(بيدئ

.)3(بقدرتهكونوابما،منيمنيكونلمأنهإلىإشارة،بقدرتي

السببفاتوإذا،العاديالسببفواتإلىبذلكيشير

وهو،بالحقيقيالمشبهالبعيدالسببإلىأضيف،العادي

الجزمأجلمنالعقديةالقضايافهمفيالفلسفيالتكلفذلكخلالمنويتضح)1(

بالتأويل.

.(rA):اية،صسورة)2(

صفةفيالمعتزلةبقوليقولحيث-اللهرحمه-الغزاليعندالتأويلقضيةهناوتبرز)3(

السنةأهلعليهلمامخالفةذلكفيأنشكولا.بالقدرةتأويلها،تعالىدله"اليد"

وأتشبيهأوتعطيلأوتحريفدونلنفسهتعالىاللهأثبتهماإثباتمنوالجماعة

الحموية.من27()5/26،الفتاوىفيتيميةابنكلامفيذلكوينظر.تمثيل



كااجي-دعلطءالصم!يرالردعل!النصارى

عزوج!!")1()2(.اللهكلمة

الأوفىالستةأل!جريةناالقرشكألال

!قههـلهم:النصطرىاستدلالعلىليردادجاحظيأتيثم

أتقنهآ!؟!كأوج!!قالكما،وكلمتهاللهروحالمسيح"أليس

أكأقدليسأو:أيكح!اكأقولهم،لمحامنوامهوإ3(منهوروحعضمإل!

معليسأو؟روحهمنفيهانفخأنهأمهذ!حيننفسهعن

ذأ!ام!!ليسأووطهارتها؟فرجهاحصانةعنأخبرقدذلك

له؟أبلاأخبهـأنهقد

الئليركهيئة(لطينمنيخلىكانإذخالقاكالنوأنه

هـخالفت4علىتالدلالامنبقيضيءفأيطائرا،حيافيكودن

ائبشر؟")14.جميعومباينة،ادخلىقجميعبمشاكلة

لهم:"قلنا:والتساولاتالمزإعمهذهعلىراداقالثم

اوو!لامنا،لغتنافيبجوزوماكتانجناعناصألتموناإنكم

فيجرزناأنناولو،وحصلامكملغتكمفي!يصعماتسألونأ

عنداللهبازلككنافنعىمالااللهعلىوقلنالاببرزمالغتنا

المنقطعين،منحالاوأسوأ،المكابى!ينحدفيوالسامعين

أمنيتكم.فوقبكموجزناسألمممماأكثرأعطيناكمقلىوكنا

ببعفبى،بعنحهولارتباطه،استدلاطلطونامخط!ىاالغزاليصتالنتهلسيأطلتاوقد)1(

والإيجاز.الاخخصارمحاولهمعهذا

1171.-1651م!!للغزاليالجمكيا!او!د)2(

)171(.إلايئالنساء،!ةدص)3!

إ؟12(.صأل!ثختاركأالجاحيمانقنها)4(



5191النصارىعلىالردفيالمشمب!علماءجه!!د

ىلأوداالمننت!يةالهجرالقرونخلال

عليناوجبوكلمف2"اللهروح"عيسىقلنا:إذكناولو

روحاأنال!ونقرإلها،ونجعلهولدا،اللهيجعلهأنلغتنافي

إذافكناهـهـيموبطنعيسىبدنإلىمنهفانفصلتإدلهفيكانت

عليناوجب،القدسوروحاللهروحجبريلسمىاللهإنقلنا:

ليسذلكأنعلمتموقد،عيسىفيتقولونمافيهنقولأن

!ففشاذكرهجلقولهكأنولو،ذلاكبجوزولاديننا-من

وأن،المفتاحفيالصائغكنفخنفخايوجبروحنامهومففيه

ل!قولكالنى،أمهوبطنبطنهإلىانفصل!فيهكانتالتيالهـوح

!تفيهفإذاسؤتخهوونفختم!:قالتحالىلأنه،ذلكيوجبادمفي

والووح،وجوهمنيكونوالنفخ،!جحمهو)1(سجدينلإفقعواروحى

لمماومنها،نفسهإلىأضافهمافمنها،وجوهمنيكون

منعغماقدرعلىلذلكيكونوإنما،نفسهإلىيضفه

اشروحجبريلنفسهإلىوأضافهروساسمىفماالأمور،

روحا،سماداللهفإنالقرانوأما،مريمابنوعيسىالأمين

فاشتيهاإ2(وأبدانهمدنياهمفيمصالحهمللنالسيقيموجعله

منروصاإقكأؤحتنا!ركذلكعطننا4:لنبيهفقال،الوجههذ!من

)1(

;Y)

.(S)2الا!ة،ال!جرسورة

بهيقههـلكلاملىب!نعالىأنهصتالكلامصفهفيأ!المعضعقيدةيته!هـرهناوهو

شيءكمثلهديس4"إق-:إدته-رح!صهتيصقابتالإفسلامشبخوقالمخلوقكلامهوأن

علم2و!اقوثدرلهعلمكهيخشبهأ،شكثا،أفعالهحيولا4صفاقصعبولاذإتهفيلا

(24الم!ث.انظر.ألمخدسكلام،!لاستءلافلتلك،وحياتهقدرتهو!اال!خلو

.ال!لامنجحنهادكأص!ىالففإه!تشاكأنهبادجزءمن



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

.")3(2(فحهامهو)لروحواتملبهكةآننزل!:وقال(1مهو)أقرنأ

الثانيالبابويليهاللهبحمدالأولىالبابانتهى

;Y)

)3(

r(.)5الاية،الشورىسورة

)4(.الايةالقدر،سورة

126(.،ص)125النصارىعلىالردفيالمختار



كاأج!ودعدءالص!لمبتفيئالودعلىالنطرى

الأوسالتةالهجريةنلقرواكألاأ-

الثأنيالباب

الثصاوىعلىالردفيالإ!لأمعلماءجهودفي

السلامعليهم؟لأنبياءاعتقادهمفي

:وفصلانتمهيدوفيه

.الابطفافيج!دلهمالذينا!ماءذمميفيتمهيد

فيىالنصارىاعتقادعلىالردفيجهودعلمفي:كالأوالفصل

الم!لام،علبعيسى

نبينامنالنصارىمكلقفبيانفيجهود!مفي:الثانيالفصل

به.جاءوممالمجييومحمد



كااالنصارىالردعلىجودعلما-المسلمينفي

الأولىلستهاالهجريةالتهرونخلال

تمهيد

البابهذافيج!ودلهمالذبتالعلماءذكرفي

الأههـلى،اليجربةالستةونالضعلماءمنجملةبرفيلقد

ا.الإسلاحياضم!عنوالذبعليهموالردالنصارىمقارعةفي

قضيهأبرزها:انتيالمسائلمنجملةخلالطمنوذلك

نبرةوإثباتالفداء،ودعوىالسلامعليهعيسىصلبدعوى

بالسيف،الإسلامانتشارودعوى،ومعجزاته!يههـحمد

نعيمها.وادجنةفيواعتقادعم

رصينه،.علميةبرد!دعليهمردمنأبرعمنوكان

وأطنبوأفاد،ردودهفيأجادالذيالخزرجيأبوعبيدة

وأسهب.

والكاضي،الطبريرب!بنعليذلكفيتبعهثم

الباجي،وأبد!الوليدالمتطبب،يحيىبنونصرعبدادجبار،

،أيرببنوالحسن،والشهرستانيحزم،بنأبرهـحمدو

والماوردعب،ادجويني،ادحرمينوإمام،الغزاليوالإمام

الماتريدجمما.منصوروأبو

وتنوعمشارلهماختلافعلىالعلماءهؤلاءألدءحيث
!ما.

حولشبيمزالنصارىأثارهمادحض!فيوأتجاهاتهمقهمط

أدأطرصينةعلميةردودار*ودهمفكانتالذكر،آشنةالمساشل



كااالنحمارىفيالردعلىجهودعلطء(لمشمين

الأولىالسفاليجربةنوالتكرخلالط

،الإيمانرأيةورفحت،الصلبانهاماتقمت،متينةيةف

.الشيطانشبهودحضت

هذاثنايافيالهمأفضصخالالمنذلككلوسيتبين

.الباب



15ءالنصرعلىالردفىالمكسلمينعل!كاءجهه-د

لىلأوالست!االهجربئشنلقراكأدلأل

الأولىالفصلى

النصارىاعتقادعلىالردفيجهودهمفي

.السلامعليهعيسىفي

:مبحثانوفعه

.المس!!صلبدعوىردفي:الاولالمبحث

الفداء.دعوىردفي:الثانيالمبحث



كااالردعلىالنح!ارىفيجههدعلماءالمسمين

خاالأوال!متت!الكجريةنالقرشخلاأط

ال!ولالمبحت

السلامعليهالمس!!صلبدعوىردفي

المسيحاستحهتادمخطيئةبسبب"أنهالنصارىيعتقد

4مسؤوآدمأنويعتقدون،الخطيتةتلكعنتكفيرا،الصلب

عائلف4")1(أفرادعنالعائلةربمسؤوليةمنهتحدرمنكلعن

والرحمة،العدلاللهصفاتمنأدنالنصارى"ويختقد

بسب!ادمذريةيعاقبأناللهعلىكانالعدلصزةوبمقتضى

هوثاستحق،ادجنةمنبهاوط!دهمأبرارتكبهاالتيالخطيئة

للجمعطريقمنهناكتكنولمبسبيالا،أدلهعنالبعدوأبناؤه

يظهرأدتلهوقبىووحيدهاللهأبنبتوسطإلاوالرحمةالعدلبين

ظلمايصلبثمالإنسانيعيشكمايعيشوأنإنسانبشكل

")2(.البشمخطشةعنليكفر

والي!!د،الصلبخشبةعلىالتعليقهووالصلب))

مصدبا،ماتالسلامعليهالمسبحأنيعتقدونوالنصارى

وطالبراعلباحمعوالهذاباللهكفرالمسبحأناليه!هـدويزعم

الطبعة،اليسوعيإلياس!!بولمص!للأب)89(،صوتعاليمهلثخصت4المسبحيسوع)1(

بير!ت.،الحاثوليكيهالمطبعةالتث،الثانت

النهضةمكتغام(،)399سنة،العاشرةالط!ة11(،)آصشلبيئلأحمدالمسيح!)2(

.د2561(،صالنص!!انية"أليههى*يةالأديانلمحيدراسات.!انظر.القااهـ!ة،المص!هـيئ

ياضر.إل،الثايهإلطبع!،العنتأءأضمكتعبهثألخلفدسو



الأولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

يستلزمالصليبعلىوالموتمصلوبا،ماتأنهوزعموابدمه

علىكان"واذا:التوراةفيعندهموردفقد،عندهماللعنة

تثبتفلاخشبةعلىوعلقتهفقتلالموتحقهاخطيئةإنسان

المعلقلأن؟اليومذلكفيتدفنهابلالخشبةعلىجثته

المسيحأنكذلكيعتقدونوالنصارى")1(،اللهمنملعون

سبق")2(.بماذلكويعللونمصلوبأمأت

النصارىكتابفيالمسيحصلبقصةوردتولقد

القصةهذهنلخصأنوأرىكثيرةمواضحفيالمقدس

.النصارىعندالصلبقضيةلفهمكمدخل

الصلبوقصةمصلوباماتالمسيحأنالنصارى"يعتقد

السلامعليهالمسيحأن:هيبأختصارالأناجيلفيوردتكما

علىفدلهم،باللهكفرزعمهمفيلأنه،ليقتلوهاليهودطلبه

أغروهأنبعد)3(الإسخريوطييهوذاوهو،أتباعهأحدمكانه

منفرخقدكانأنبعدالجمعةليلةعليهفقبضوا،بالمال

21/22.التثنيةسفر(1)

بتصرفي)256(ص،الخلفسعودد.النصرانيةاليهوديةالأديانفيدراسات)2(

يسير.

الذيالتلميذ،الإسخريوطيسمعأنبنالإسخريوطييهوذا:الإسخريوطييهوذا)3(

عشر،الأثنيأحدالاخريهوذاعنلهتمييزابالإسخريوطيولقب،سيدهخان

المسيحأسلمجليليا،يكنلمالذيالتلاميذبينالوحيدالتلميذهووالإسخريوطي

الكتابقاموسانظر:.النصارىيعتقدكما،الفضةمنثلاثينمقابللأعدائه

.!1(09-)9801صالمقدس



!أالنصارىعلىالردفيالصمل!تعلماءجكود

الأولىالشةقيالهجرتلقرواكأشل

يذيقهلاأنعزوج!!اللهإلىفيهاوتوسلتضرعطويلةصارة

تحققالذيأليهودكهنةرئيم!!دارإلىساقوهثم،الكأسهذه

ال!ذيالهـهـومانيالواليدارإلىحملثم،للقتلمستحهتأنهمن

الساعةفصلباليهود،وغبةعلىبناءبالصلبعليهحكم

السىاعةالصليبعلىوماتادجمعةيوممنصباحاالثالثة

لماذاإلهي"إلهي:صاحأنبعدالعصروقتأيمساءالتاسعة

1(.تركتني

صباحإليهاجاؤولماالأحد،ليلةثمالسبتنهارثم

إنهتمقبرهمنقامإن!:لهموقيلخاليا،التهبروجدواالأحد

تميوماأربعينمعهموبقيوكلمهم)1(الجليلفيلهمظهر

"21(.إليهينظرودنوهمالسماء،إلىارتفع

يدعيكاالتيالمسيحصلبقححم!مختصرهوهذا

صميم!وهذا،كتبهمفيوردتكماالضصارىويزعمها

هوكصا،شريعتهمعليهبنيتالذيدينهموأصل،معتقدهم

النيقوي.الإيمالطقانونفيأيضامتمرر

في-جميعاالله-رحمهمالستةالؤهـونعلماءأجادولقد

السفلى،والجليما!العليا،اجليلاإلىوتقسم"دالره"معاهبرياسم؟الجليل(1)

وصن،فينتيةالشهـا!وصت،إلساصهـهالجمنوبومن،صورالشكالويحدهامن:العليا

انثلر+المتوسطافيبيخ!!البس!علىعكاالاناسمهااليوالسفمىا،ايئثرنالشرق

2(.آ)5المقدلى!الكابقا!هـس

628:الإهـحاحمىإنجيا!:انظر(2) -،c:24،-2وا!هـقا:.16-ا4ومرقسر

1/3.ألهـسكأعكاك:وات11:حناويو



كاجهه-دعلماءالمسلمب!لمحيالردعلىالنح!ارى
لأوسالستةاالهجريئلقروناخلاأ!

بأدلة-السلامعليهالمسيحصلبالنصارع!ا-زعمدحض

وهوالسمعألقىأوقلصلهكانلمنواض!حةبينة!المحةشافية

شهي!.

دعوىعلىرادا-الله-رحمهالباجيأبوادليديختهول

:النصارىعندالمسيحصلب

فيدمهبذلإنة:قولكمبهتأتودطماأغرب"ومن

الأجساممنوالدم،دمللربيكونوكيفالعباد،خلاص

المخلوقة؟ال!حدثة

دونالناسوتدمأنهلزعمتمالكلامحددتمولو

الناسوتهوالمصلوبإنتتهولوا:أنوللزمكم،اللاهوت

،وماتصلبالهكمأنحقتهتملكنكم،تعالىاللهأبندون

الحياةلأنهـخلوق؟محددثعلىإلاتححمحلاصنةوهذه

أبيهعلىليجوزدنعليههذاجازولئنعدمها،يصحلاالتهديمة

لمحياقديماإلهايكونفكيفابنهصف!علىلأنه"بزعمكم

حياته؟وع!دم!الموتعليهزبجومن،يزل

دفعهعلىيتهدرولمالموتنفسهعنيذبلموكيف

عنها؟

علىنمنحفماإلها،عذلكويكونيموتأنجازوإن

يزالوالمقديماخبرهسمعناأورأيناهمنكلي!نأنهذ!

وعد!ما.حياتهموفنيتماتواأوأبلهمكالتهـان،أ!ها

قلبوتجويزاضحالرادجهلمنيبلغأنصصحوحل



251رىلنصاعلىالردفيىالمسل!ععماءجهود

الأولىالستةالهجريةالقرونخلاك

مقالته،سقطتمنإلا،المحال!ودعوى،الحقافت

بص!يرله؟وعميت،جهالتهوإستحكمت

ويندبعليههوماإلىيدعواحالههاذأمنيكونفكيف

إليه؟

وأ،المسفحيلةالمقالاتفييكونألنيمكنوهل

تخجلالتيالتلفيقاتهذهمنفساداأشد،المرذولهالمحايل

يجوزهامنتكليفيصحيكادولايوردها،من

.ويعتقدها؟")1(

منمجموعة-الله-رحمهادخزرجيأبوعبيدةيرردتم

المسيحصلبدعوىودحضوردانكالرعلىتدكالتيالأدلة

:فيقولالمقدسالكتابمنالسلامعليه

كافر،إلاعيسىصلبينكرلاإف!:القسيسأيهاقلت"ثم

رعاععلىوهـحالاتإبتدعتموها،ضلالاتإلاذلكوما

منبهمالكممنهشكلفيإنكماللة،وأيمأبركأتموها،الأعاجم

)2(.الظناتباعإلاعلم

"يهوذال!ضمعنىماالمغرورأيهافأخبرنيوإلا

أمرتد،المسيحتلاميذالحواريينمنوهوالإ!مخريوطي"

.Y(7213،صفرنساراهبعلىالهـدفيالباجيرتلة)1(

صلبؤوماقنلىو!اأدلهرسولصيمابىشاعيممىأتمسغلحلاإئاودههـلهم").تفالىشل4مر!أف2()

يقيناز!ع"!قنلىوماالظثاناعإلآعؤمقبه-المماق!شفصلنىفيأخنفوااتذينوإبئلهغسثتهولبهن

أ(.فى)7الال!اتاء،.ةلص!
هـهـ



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

إلىأليهودمعخرجحينبظنكمعليهودلبزعمكم"عنكم

الإمارةأجعلسوفولذا،منهلأستحيإني:لهمقأل،طلبه

فعلتفإذاأقبلهأن-،بعينهتعرفونهلاأنكم-حيث،عليه

وهذا،تعرفهتكنلماليهودأنيشهدفهذاوذاكفأنتمذلك

أناجيلكم)1(.فيمنصوص

بالمسيحأحاطواحين(("اليهودأنه:أيضاأناجيلكموفي

يسوع:قالوا؟تطلبونمن:وقالإليهمبنفسهخرج،معهومن

عنتسأؤلنظرةيهوذاإلىفنظرواهو،أنأ:قال،الناصرى

بظنكم)2(.عليهفقبضواففعلها،عليهامعهاتفقواالتيالإشارة

قديكونأن،رويتمكماوالحالأمنتمكيف:أخبرني

كمااللهورفعه،يعرفونهلاكانواحيمسا،سواهإلىاليهودعمد

)4()3(ء.

."النبياخنو!رح

صدقتمأ)ولعلكم:قوله-الله-رحمهأبوعبيدةويضيف

أنهإنجيلكمنصوفي،عليهدلالتهفي"الإسخريوطي"يهوذا

عندمأولعله،جائزةغيرإذنفشهادته،ملعونكافرمرتد

التلاميذ،منغيرهعلىالإمارةجعل،الندامةوأدركته،عاينه

هذاقيامعلىوالدليل،بنفسهوقأيتهإلىالتلميذوسارع

26.48:متىفيكماجاء)1(

الأناجيل.جميعفيموجودةوالقصة،4-18:3يوحنا:مثلاانظر)2(

)911(.صترجمتهسبقت.النبيأخنوخ)3(

915(.،)158صالصلبانهاماتمقامع)4(



كاال!ارممطعلىالردفيجهودعلطءالمسلمب!

ا!ولىالستةأليهجريةالقرونخلأل

"ي!هـذاأنبأيديكمال!ذياللإتجيلنحصفيأنه:الاحسمال

درهماتلاثيمتلهموأعادحينئذ،النداهـ4أدركته"الإسخريوطي

عليه،المقبوضذلكهوليسأنهأعلمهمإذبها،باعهالتي

القول!وهذاالندإمةهذهىقفأنتعلينا،ومااليهود:لهفتهال

نفسه.خنتىأنهوقلتمأناجيلكم)1(،فيوتقرأهالليهود

كتابكمبإقراريعينوهلمرجلاقتلوافإنهماليهودوأما

أق4،الإسخريوطييهوذابشهادةإلاتعرفهولم-معنامر-كما

بفحقيقصادقعندكمكتابفمالاأنتموأما،المطلوبذلك

الإتجيلونصوصلاحجفللى!جة،قاطحخبرولاذلك،

عيسىالمسيحصلبعدمعلىدالةمتنافرةالنصىهـانيةوالكتب

جهين:ومنوذلك،غير!هعلىالشبهووقوعالسلامعليه

استسقى!دالمصلوب"أن:الإنجيلديجاءأحدهما:

يمش!!به،.ولمفذاقه،بمرارةجاممزوخلاهفأعطوإليهههـد،

"21(.خذلتنيلمإلهي"إلهي:فنادى

يطوي"كانالسلامعليهبأنهمصرحةكلهاوالأناجيل

طعامالىإدتاللتلأميذ:ويقول،يصوم:أيوليلةيرماأربعين

")3(.تعرفونهلستم

!صيفولي!لىيمايرأربعيمتوإدجهعالعطمثم!ع!!يصبرومن

4ة27متىانظر:)1! - r.

'Y)هذيما!بت.

ايئخاجيا.جميرف!بالمعنىهذ!ذح-!وجاء)بم(



كاالنصارىجثيودعلماءالمسل!تفيالردعلى
الأولىالستةالهبريةالقرونكأللأل

يومعطشبسببلأعدائهوالمهانةوالمذلةادحاج!يظهر

الأشبياء؟بخواصفكيف،الناسأدنىيفعلهلاهذاواحد؟

المدعيحينئذفيكون،تدعونهماعلىتعالىبالربوكيف

لكم.شبهإلاذيوهوغيرهللعطش

عدميتهتضيكلا.لمهو؟"خذلتنيلمإلهي"إلهيثاتيهما:

عليهوعيسى،تعالىاللهلأمرأضسليماوعدمبالقضاءالرضا

وأنتملاسيما،غيرهالمصلههـبفيكولن،ذلكعنمنز؟السلام

نفسه،علىالعالمليؤشنزل!السلامعليهالمسيحأنتقولون

إلىدييؤماعنهتروونفكيف،ورجسهالشيطانمنويخلصه

لماأنهمالأنبياءعنتوراتكمفيروايتكممعذلك؟خلافا

منبجزعو!فلمربهمبلقاءمستبشرينكانوا،المو!حضرهم

عبيدالله،أنهممعيعيبره)1(،ولممذاقهيهابواولم،الموت

منهمأثبتيكودطأدطينبغيفكان،وربولابزعمكموالمسيح

")12.غيرهالمصلوبأنعلىدل،ذلكيكنلمولما

لكذب،الستةالقرونعلماءاستنتاجلطيفمنوإن

الله--رحمهأبوعبيدةيقولهماالباطلةوادعاءاتهمالنصارى

:يقولصماأيضا

الأناجيل.اجميعيالمسبحصلبقصة:ات)1(

إلقاضسبمثمراقانظر:بهـ.بتصرف164(-)161صالصلإانهاماتمثآمع)2(

والمغنيئ141(،،138،136،)2/137صالنهبرة؟لائلتمثبيتشيعبدالجبا!

;/21.)14



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

كمااللهكانإذاوالأرضللسمواتالممسككان"من

كانأم؟ساكنينبقياهل؟الصليبخشبةعلىمربوطاتزعمون

خشبةفينفسهلربطهووهبطغيرهعليهمااستخلف

"ملعونالتوراةفيقالبمانفسهعلىاللعنةليوجب؟الصليب

والمنتقمالمنتقمإنهلهعجبا")1(،بالصليبتعلقمنملعون

بذنبنفسايأخذالظالموإنه،عليهوالمحقودوالحقود،منه

لتفاوتوعجبا،غيرهبذنبأخذلأنهالمظلوموهوغيرهأ،

عندكمهووليس،المعايبعنيمتنعكيف،وحقدهغائلته

ولا؟ورجلاهيداهسمرتحتى،المعايببهذهاتصفمنغير

فيالخشبةاغرستحتىبألتوبةالذنبصاحبادممنقنع

")2(.الجنةفيآدمارتكبهلماتكفيراظهره

والقرائنللادلةسرده-الله-رحمهأبوعبيدةيواصلثم

النقللإطألةوسأضطر)3(المسيحعلىالصلبوقوعتمنعالتي

علىأتيتمإنكم"أما:فقال-الله-رحمهعبيدةأبيعن

فيهأفتأويلكمالأنبياء،وكتبالتوارةمنبشواهدالصلب

الولدانصغارعقولعلىولا،ضعفهالعواجزعلىلايخفى

عنالتوراةفيماجاءذلكعلىأدلتكمفمن،سخفه

21:22.23،التثنيةسفر)1(

)175(.صالصلبانهاماتممامع،الخزرجيأبوعبيدة)2(

درفيوأجادأطالأنهإذ،غيرهعنالمسألةهذهفي-الله-رحمهلتميزهوذلك)3(

.سواهمنعلىوقدمتهعنهالنقلسردتمولذلك،الصلبدعوى



كاالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الأولىالستيئالهجرالقرونكألالط

إلي!جاءيوسنك!ابنه"أنالسلامعليهماإسحاقبنيعقوب

ابمهيوشففجعلعليهما،لهليباركو"أفرايم""منسى"بابنيه

يمينعنيكودتكييسارهعلىولدب4منالكبيروهو))منسى"

يكرنكييمينه!ت"أفرايم"وجعل،أمامهوقفإذايعتهوب

بذراعيه،بيعضفخالف،إليهقربهماثميعقوبيسارعن

رألس!علىواليسرىالأصغررأسعلىالممنىجدهوجعل

علىذلكفشق،ولديهوعلىيرسفعلىباركثمالأكبر

فأسإلىالصغيررأسرعنرفعهاورامأبيهبيدفأخذ،يوسف

ولديأكبرهذالأن؟أبتاهياهذاجسنلا:وقالالكبير،

!ق:وقال،الشيخذلكفكره،رأسهعلىيمينكفاجعل

الأصغ!!أخوهولكنهذا،ذريةوستكثربنيياذلكعلمت

إعلامبيدب4هـخالفتهبأدت*ا!فتأولتمونسلا")1(.ذريهأحثر

ذلكبتأويل"رضيتموكيفالأمر،هذاأغربفما!بالصلب

منبيدي!مخالفتهسببالسابق3التورانصوفي،الهذيانبهذا

مستدركتأويلمنبدلاكانفإذا"منسى"على"أفرايم"فضل

النفوسفيموقعاأحسنتأويلإلىفهلما،التوراةنصعلى

البركه،عندبيديهيعقوبمخالفةأدتوذلك،تأويلكممن

إذا،إسحاقولدعنالبركةبهذهسيخالفتعالىاللهبأنإعلام

فعلوذلك،إسماعيلولدفيويصيرها،بالعصيانأسخصلىه

هـحمداوالصهـضسلينالنبيينسيدمنهمتجماإذإسماعيلبولدالله

.2"-48013ينالتكرسن!معنجتهارلت)1(



كاالنصارىثتبالردعلىجهودعلماءالصملمبن

.!1)"للهاو

الأولىالستةالهجريةالقروتخلال

بننصر-عبيدةأبي-منادجميلالرد!ذاالىيضيف

صلبدعوىفيللنصارىقاطعاإفحاما-الله-رحمهيحيى

،تالموبطلالمسيحبصلبإنه:لون"لض:فيقول،المسيح

وأي،بطلتخطشةفأتي،واندرستالشيطالىفتنوانطفأت

مجيئهقبلعليهالنالسكانأمروأي،انطفأتللشيطانفتنة

حاله؟تغيروالماثمالمحارممن

يخفىلاالذيالظاهرال!حالهذاقبلتمقدكنتمواذا

وأناجيلكم،أقبلالمحالمنأعظم!لمافأنتمالصبيانعلى

يقولمنأكثر"مافيها:المسيحيقولحيثماالقولهذ!تكذب

الشياطين،أضهـجناباسمكأليسسيدنا،يا:القيامةيوم

")2(قطأعرشكمفما،الفارونالفجرةأيهاعنياغربوافأقول!:

المسيح:وقول،لكموصخههـهفيماعلمائكمقولخلاففهذا

وقائل،وميسرتيميمنتيعنالقيامةيومالنالسجامع"إني

فلموعطشت،نيتطعصفلمجتإني.الميسرخلأهل

تزوروني،فلموهـحبوسا،لؤونيفلمغريباوكنت،تسقوني

قبللكمالمعددائنارإلىفاذهبواتعودوني،فلمومريضا

الدنيا.تأسيس

فاذهبواالأشياءعذهعكسفعلتما:الميمنةلأهلوأقول

.1176-)ء17ص!الصلبالطهاماتمقامع،الخزرجيأبههـعيدة11(

.23-713:مى)2(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الدنيأ")1(.تأسيسقبللكمالمعدالنعيمإلى

ارتكبوها؟التيخطاياهمإلاالنأرأولئكأدخلفهل

قدموهاالتيالجميلةبأعمالهمإلاالنعيمإلىهؤلاءصاروهل

خالففقدبطلتقدالخطيئةإن:قالفمنإيأهم؟اللهبتوفيق

الربوبيةإلىتنسبونهفكيف،الكاذبينمنوهو،المسيحقول

وإلههم؟أجمعينالخلقخالقوتجعلونهاللاهوتيةوتنحلونه

وأبه؟النبواتكتبنطقتوهلذلك؟فيعندكمالحجةفما

أخبرني:عنه؟والناقلونتلاميذهأحدقالهأونفسهعنهوقاله

لديكمموصوفايكونأنالسلامعليهلادمأوجبالذيمأ

؟واجتباهعليهتابقدواللهأبوالبشر،وهوالشتائمبهذه

")2(.الرحيمالغفوروهوبهجئتمماشرمناللهاستغفر

بأنالنصأرىويتحدى-اللهرحمه-الغزأليالإمأمويأتي

الدعوىهذه:فيقول،السلامعليهالمسيحصلبدعوىيثبتوا

يطلقأنالعاقليستجيزوكيف،البتةتحقيقهاعلىيقدرونلا

ويردفقط"الإلهالحقيقةأقنومهو"الذيالمسيحعلىالصلب

فقط؟الإلهعنويصرفهالإنسانإلىالألم

عنوله،حقيقتهيعلممألاإلىركونهذلكمنوأعجب

الحاملأنيعتقدلمنعذروأي،ظاهرةمندوحةالجهالةهذه

علىالدالةالنصوصظواهرمنوردماذلك،علىله

44متى)1( 34- : Yo.

)77(.صالإيمانيةالنصيحة،يحىبننصر)2(



جمأإدردعلىالنك!ارىفي!دعلماءالمسل!تجهه

الأولىالستةالهجريةوتالقرخلال

اعفهـافصوهذادخوارق؟منالمسبحيدعالىضيكروماالاتحاد،

يكنولمالعلوماأوضاعي!ررلمومن،ادحقعنالصادبالجيل

مثليقولألطعليههانإدجهالة،عنبفعههادمبههاله

ذلكإ")1(.

يعيشهالذيالكبيرالتناقضالغزاليالإماميوضح

بصلباعتقادهمومنها:معتقداتهممنكثيرفيالنحمارى

يصلبأنالنصارىيسفجيزكيف:قولهومعنى،المسيح

اتحادهادعائهممعجسدهوعلىعليهالألم؟ويقعالمسبح

منكثيرجريان--بزعمهميؤكدهالذياللإد!اءهذا؟بالإله

بالإله.الحأدهع!لىالدالقيالخإرق

ردهفي-كزلير-الله-رحمهادخزرجيأبوعبيدةويأتي

ليسالمصلوبوأدتالشبهإلقاءمسألةعلى-الصلبىدس

بالشبه"والقول:فيتهول!،غيرههوبل،السلامعليهعيسىهو

نأذلكيؤيد،الضرورهخلاثهوبمالا،ممكنجائز4قو

عصافيللحيةماجميعخلهتتعالىاللهبأنمصرحةهـاةالتو

حيوانجعلفإنالشب!،هـتأعظموهو،السلامعليهموسىى

العصاولمحلبحيوانا،يشبهنباتجعلمنأقربحيوانايشبه

أجمعواكما،والنصارىالي!هـدعليهأجمعمماتسعيحية

!زتمفإذأوسلامابهـداالسلامعليهلإبراهيمالنارجعلعلى

136)صادجميلالرد،الش!الياللإمام)1( )L.)or



215النك!ارىعلىالردفبالصصلمبنعلماءجهه-د

الأولىلسفاالهجريةلقرونا.لول

استحاله")1(.غيرمنالشبهالقاءأيضاجوزتمهذا،مثل

علىالشبهالتهاءويعضديؤيدماأيضاأبوعبيدةويضيف

ل!فيتكس،الصلبمسألةفيالسلامعليهعيسىالمسيحغير

السلامعلي!عيسىحأنناطقعندكمالإنجيلإن"ثمأيضا:

يعظهموهياكلهموأعيادهممواسمهمفيإليهودظهه!ربيننشأ

وإذاتحححميلةوكثرةبراعتهمنويعجبونيناظرهموويعلمهم

نصفلم،عندهموالمعرفةالشهرةغايةفيكذلك!ان

منه،يفحتهتهواعليهالقبضأرادو!ما"وقتأنهمعلىالإنجيل

أجدلهمدهـهماثلاثين-يهوذاوهو-تلاميذهلأحددفعو!حتى

،ش!هـنيسانمنخلتعشرةلثلاث،ادجمعةليلةفجاء،عليه

عندمنوالعصيالسيوفومعهمإليهود،منجماعهومعه

ألمحبله!الذبالمذكور:التلميذلهموقال،الكهنةزؤساء

قبله،ثمعليكالسطلام:قالجاءفلما،فأمسكوهمطلوبكما

علب2أيديهمفوضعوا،ياصاحبجشمالماذا؟يسهعلهفقالى

منبئلرلسوتب!4ا،وهربركلهمالتلاميذوتركه،وربوه

تقوذأنادحيبالنهالمتحلفك:الكهنةرئيسلهفقالبعيد.

وإنيذلكقلتأنت:المسيحلهفقال؟المسيحأنتهللنا:

تهـوهحتىالإنسالطاب!تترونلاالانمنإنكم،لكمأقول!

السماء")3(.سحابفياتياالربيمينعنجالسا

)ء16(.صالصفبانهاماتمتهامع،الخزرجيأب!عي!ة)1(

./2،21آمت!إنجيا!فيمفصلاجاءماميمجفر%)2(



اها؟النصارىعلىالردفيالمشم!تعلماءجيود

الأولىالستتهيهالهجرالقرونخ!ل

الشهرةتلكمعالعظيمالالتباسهذاأنشكفلا

العظيمة،المحاوراتفيسنينثلاثنحوالعظيمة

أينفمنقطعا،الشبهوقوععا!تدلكلهاالبليغةوالمجادلات

عليهعيسىعينهوالمصلوببأدطالقطعلليهوثأولكم

فالكماوالفخمينالظنحصلإنمابل؟شبهةدونالسلام

.إلة!ع)1(")3(آدلهرفعهبليقينازبمقنلوهومامالو:تعالى

كذبلإيضاحإسهابهفي-الله-رحمهأبوعبيدةويزيد

غيرعلىالشبهوقوعتثبتبأدلةالنصارىعندالصلبدعوى

يسهعأنأيضا:نجيلأ!لإا"وفي:فيقولى،السلامعليهالمسيح

طلبهفياليهودفجاءبالبستانتلاميذهمعكانالسلامعليه

قالوا:؟تريدونمن:لهموقال،السلامعليهإليهمفخرج

وهممرتينذلاكفنهعل،عنهم!خصهخفيوقد،يسوع

عليهعيسىورفعالشب!دليلإلاذلكوما")3(صورتهينكرون

")4(.السلام

الشبهوفعاختمال!أن-:الله-رحمهيوضحأنيريد

فاحتماليعرفونهلااليفودكانفإذ!كتبهمبنصوصوار.دأمر

8"ا(.،)137الابةالنساء،رةسه(;1

القاضيعندومثلهCOW-1))5صالصلبانمقامعالخز!جي،أبههـعبيدة)2(

9113)صالنبوةدلائلتثيتفيعبدالجبار - 1rv.

.A_18:4ب!حنا)3(

.V(1')صنالصسإها!تمقامع،الصكأرجيابهـعبيدة)4(



كاا2رىالنطالىدعلىفيالمسمينجعيهودعمات

الأولىالسظالهبريئالقرونخلال

وهـحتمل،ورإدأهـ!يشبههممنغيرهعلىالصلبوقوع

يؤكدثم.الالصتدلإلببطلالاحتمالإليهتطرقإذأوالدليل

بقوله:السلامعليهعيسىغيرعلىالشبهإلقاء-الله-رح!كه

يسوعمعطعافايأكلونالملاميذبينما:إنجيلهفيمتى))قال

فإنه،الليلةهذهفيفيتشكونكلكم:قال،السلامعليه

فلو)ا.(:بطرسفقال،الغنمفتفترقالراعيأضربأنيمكتوب

إنك:لكأقولادحق:يسوعفقالأنا،أشكماجميعهمشلث

")3(.الديكيصيحأدنىقبلتنكرنيالليلةهذهفي

فإنه"بطرلس!"خيارهمعلىبلبالشكعليهم!مهدفقد

بإلقاءوشخالكمبأقوالههـثوقحنيئذانخرمفقدعليهماخميفته

م!وإن:تعاليلهفف!صح،السلامعليهعيسىغيرعلىالشبه

قنلوهوماألظنانباعإلاع!مقبهءلهممامنهشكلفىفيهاخنلفؤاألذيهنى

")4(.كثيرهذاومثل)3(يميناج!

الإنجيللفظمطابقةهنا-الله-رحمهأبوعبيدةويثبت

تبعفلمانا،فيبنسمعاناسمكهكان"حجرأوإصخرهمعناهيونانياسم:بطرس)1(

يكفيماعلىيحححلإسطتهابوالتيإسمكصيدمهمنتهكانت"كيفا"سمييحموع

قهـينسبمكماالنصارىعقأئدإرساءحيكبيردورله،ناحومحضفيالمقيمةعائلته

الكتابسقاصانظم!:.المتهدسالكتابف!برسالتانله!!ميهفيقتل،إليه

917(.-)172صالمقدس

34.-26:31متى)2(

)157(.الا!ةالنساء،سورة)3!

.A1\(.ا?V)صالككحلبانهاماتمقامع،الخز!جيعبيدةأبر)4(



الأولىالستةالهجربةالقرونخلال.2كااالنكمارىالردعلىفيئجهودعلطءالمسنمين

منالعزيزكتابهفيبهاللهصرحبماالتلاميذ،بشكبالتصريح

وظن.شكفيأنيم

لنفيالمؤكدةاللطائفمنمجموعةاللههـحمهيضيفثم

رحمهيقولحيماالصلبلدعوىوالمكذبهالصحمبحصلب

"يهوذإ"فعلهمأتذكرتوضيحاأزيدكأنأردت"وإدت:الله

وقوععلىويدللليهود،قولهفيكذبقري!نأنويحتمل

ذلكإا(،بعدمنهالندمظ!هـرهـ4ذلك

السلامعليهالمسيحأنشهدالإنجي!!أنتنسىألاثم

ولا،حقوشهادتهبالسحادة)12،عشرالاثنيللتلامياذشهد

ويهههـذا،فيهشرعإذاالعظيمالفسادمنهيتمالاالسعيدأدتشت

وأ،عليهيدلطلميهههـذايكونأنإما:فيلكأم،عشرالاثنيأحد

تحرفقدكتابكميكونأو،بالصدقنطقماالمسيحي!ن

انثلات")13.هازهمناحدغوأمحمافاختارو،وتبدل

نأيستحيلطل"ثم:لهمملزما-الله-رحمهقالثم

فصلبوه،بصورتهغيرهأوشيطانالهمصورقدتعالىإدلهنيكو

شيءكلعلى5هـاللهممكنوهذ!؟السلامعليهالمسيحورفع

قدير.

لكمبيناكمابصلبهقاط!نصههـصم!عندكمليس!كانوإذا

26.27،اصحاح:إنفر.المسبحصلبقصةمنمتىفيجاءكما)1(

8-.:91مى)3(

.()168ص!الصلمبان!امات!مقا،ادصهـتجيعبيدةأبر)3!



كاا2جهودعل!ءالمس!مينفي!الرثعلرالنك!ارى

الأولىالستةالثجريئالتروذكأللأل

بذلك،قاطعينليسواواليهود،عانقلتموهاحتمالاتوجوه

إثباتإلىتدعوكمرةضروفأ!،يهههـذافلعلىاعتصو!لأنهم

نإ؟زعمكمعلىالأربابربحقفيوالعذإبالإهانهأنواع

1()1(.العجابأ!جمالمنهاذا

ومعتمدهقائصةالضصارىعتهيدة-أنالمعلوممنإنهثم

،السلامعليهالمسبحصلبممم!الةعلىجداكبيرااعمادأ

كبيرااختلافانرىذلكومع)2(الصليببهذاالنصارىويفتخر

وقدا(!علب،هذاكحفبةفيوطوائفهمالنصارىقبلمن

بيانفي-تعالىالله-رحمهمالستةالقرونعلماءأسكب

بينهم.الكبيرادخلاف

ولم،تيأضاساالجزءعلىوردالقتل))إن:قائلفمن

1(.اللاهوتيادجزءعلىيود

النالصوتعلىوقعوالصلبالقتل"إن:قائلومن

معا".واللاهوت

الذيمأادجوهرعلىويعوالصلبالقتل"إن:قائلومن

الاتحاد".لبطلأحدهماعلىقعولو:قالوا،جوهرينمنهو

ا!لاادخيالىعلىوقعإنماوالصلبالقتل"أن:قائ!!ومن

".اليقينعلى

هذهنكلفيوالشيرستانيعبدالجبارالقاضيتميزولق!ر

)916(.صىالحابقالمرجع()أ

.54()آصرالمتدس!بإلحففامه!سر:انفر)2(



كاأ2النك!ارىفيالردعلىجكودعلماءالمسلمبت

الأولىلستةاالهجريةلقروناكأللأل

)1(.النصارىعندالصلبقضيةفيجداالكثيرةالاختلافات

ليسظنيةقضيةالصلبأنبيانمعرضفيذلككل

نأيزعمونأنهممععليهايدلقاطعدليلأيالنصارىعند

منعندهميقيناتهاثبمعدمعلىأدلولا،دينهممدارعليها

فيها.واختلافهمتنازعهمكثرة

العبارةوبأوضح.الدلالةتمامدالوغيرهذلككل

الصلبوأن،يصلبلمالسلامعليهعيسىأنعلىوالمقالة

وكفايةغنيةذ!صتفيماولعل،غيرهعلىوقعإنماوالمتل

الستهالقرونعلماءذكرهلماوالتكرارالسردمنالمزصدعن

.-أجمعينتعالىالنهرحمهم-الهجرية

حولطعبدادجبارللقاضيبنصالمبحثهذاوأختم

علمو!قدأنهمأضصارىاإدعى"قد:يقولإ*الصلبمسألة

الظنإلافيهمعهمومامتيتهنينولاعالمينبهوليسوا،ذلك

طوأدلهرشملمضببمأتنعيسىألمسيحقنقناإناوصلهغ!:تعالئقالكما

به-لهممامنهسنكلفىيخهآخنلفواالذينوإنلهغشبهولبهنصحلبؤوماقنوو

.مهو)2(")3(إليةاللةرفعهبليقيئاججقشلوهومالظنأانئاعإلاع!مق

فيوالشهرستاني،A(4/)0والعدلحيدالتوأب!هـابفيالمغنيعبدالجبار،القاضي)1(

فيئغيرهاوالنصارىائف&اختلافاتمعرهخةمنولصكأيد،227(/2)والنحلالمما!

الكنيسةتاريخفيتوابعهاوحصصمفرانالك!دروس:ينظو!هـهاالصلبمسألة

.لبنان،طرابلسالساثحمكتهبة،المسيهحية

.!اهطا)/51الايتان،النساءرةدص)2(

1123،)2!/!النبمدا،شكتثبيماعبدادجبار،القاضسب)3(



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلال2كااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الثانيالمبحث

الفداءدعوىفيعليهمردهمفي

لاالتيالثوابتمنوهي،أصيلةثصرانيةعقيدالفداء

.النقاشتقبل

منالخلاصإلى"إشارة:النصارىعندالفداءوتعريف

قيد،كللفك"صلبه"عندنفسهالمسيحقدمإذ،الخطيئة

عبوديةرق!تحتكانوامنكلوافتداء،مسؤوليةكلورفع

"11(.قلبيبإيمانالفاديالخاطيءيقبلأنبشرط،الخطيئة

كفارةكانالمسيحموتأنالنصارى"اعتقادهو:أو

بالوراثه")2(.أبنائهإلىانتقلتالتيادملخطيئة

النصوصببعضالإعتقادهذعلىالنصارىيستدل

هذاأنشكولا،عندهمالمقدسالكتابفيالواردة

الكتابنصوصقبولأنإذمبدئيا،بهمسلمغيرالاستدلال

وهلالنصوصهذهصحةلمدىبدايةراجعةمسألةالمقدس

وتوضيحهبيانهسيأتي-كما،والتبديلالتحريفعليهادخل

ولم-،تعالىاللهشأءإنالرسالةهذهمنالثألثالبأبفي

هذهمناقشةالمسلمينمنالهجريةالستةالقرونعلماءيهمل

)372(.صالمقدسالكتابقاموس)1(

الثقافةدار)756(،صالنصارىاللاهوتيينمنلمجموعةالنظامياللاهوتعلم)2(

المسيحية.



كاا2جي-دعلماءالمسل!!فيالردعمىالنصرى

النصرانيه.الحقيدةوهذدالمسألة

لأولىالس!االهجريئونالتهرخلالط

فلسفةمؤكذا-أدله-رحمهأيوببنالحسنكيف

نزولهسبب))وتعتقدون:عليهارأداوالفداءعقيدةفيالنصارى

الخطيئةويحتمل،بخلصكمأدطأرادأنهالسماءمن"عيسى"

لموالخطيئة،يقعلمأدخلاصوجدنافقد،الشيطالىويربط

علىعليهاللهسلطهبل،يربطلمكانماأعتىوالشيطان،تزل

لهوقال،يمتحنهيوما،أربعينالجبللمحيفحححره،تقولونما

الصخورلهذهفقلاللهابنكنتإن:معهأحوالهبعضفي

حياةأنمكتوبانه:لههـجيباالمسيحلهشقال!تصبهـخبزا،

ساقهثم،اللهمنتحم!جبكلححةبلبالخبز،تكونلاالإنسان

الهيكل،قمةعلىوأقامه،المقدسبيتمدينةإلىالشيطان

مكتوبفإنههاهنا،منبنشحكفارماللهابنكشطإن:لهوقال

:يسوعقانابادحجر،رجلكتعنرلئلا،إكتوكلالملائكةأن

وأراهعالجبلإلىساقهثم،إلهكتبرهـبلاأيضاوفكتود!

علىخررتإن:لهوقالىوزخارفها،الدنياممالكجميع

لهقالطلك،كلهق!ىالذيهذ!جعلتليساجاراوجهك

إلهكللرباسجد:مكتوبفإنهالشيطانأيهاأغرب:المسبح

مكاف4منالعدواقتلعملكاأدثهبعثثم،سوأهشيئاتعبدولا

")1(")12.للمسبحالسبلوأطلق،البصفيبهورم!!

.4ولههـقاة6متى)1(

.A(1'،ا41//\"تيمي!لابنال!!حابالبمضمنرسانةأب!بب!أدحسن)2(



كاا2النصارىجكودعلطءالمسلمينيرالردعلى

الأولىالستف(لخجريةلقروتالكأل!

السابهتكالاعه-الله-رحم!أيوببنالحسنيؤكدنم

نفسه،المسبحصفداءانخطيئتىزوالالنصارىزعمعلىريرد

!تنزلالمسيحأدطتذ!وت"النصارى""ووجدناكم:بقوله

منليطولال!جمماوإن،الآثامالموتبنزولهفأبطلالسماء

لموممنفيه،يتفكرولمقبلهمن4مفوأعجبالقولهذا

هذامثلعلى-وتعالىتبارك-دلهديانةيعتقدأنيستقبح

،المشاهدةبهتنبىءوالعقولبهعماتشهدالبائنالمحالالقول

وأبطلأهـحلهوماعقدهـتببعيدفماهوإليها،النالس!ويدعو!

إذاقتلوهفالذين،ب!جيئهبطلتالخطيئةكانتإدطلأنهمنها،

ولاهـجيئهبعالخاطىءلاالأنمأثومينولا،خاطئينليسوا

غيرأسنهارهاوأحرفاكأييهحرقتلواالذجمماأيضاوكذلك،خطيئة

يقتلإنوق!ذلكمنذجماعتكممننراهمنوكذلك،خاطئين

ئهيماكلويركبويكذنجا،.ويسكرويلوطيزنيوويس!هـوا

")1(.حالتهعنتغيروالاتامالصحارممنهـجيئهقبلعنه

مثلالتلك-اللهرحمه-رجيالخزعبيدةأبريضربثم

تفكبهـأوسليمعقا!يتهبلالالاالفدإءعقيدةأنفيهيوضح

عبدهأخطأرجلعن.المغرورأييما"أخبرني:فمقول،صحيح

حتىمعاقبتهعلىساكتاعليهغاضبامدةبعدهفبقيحقهفي

العبدبذنبولدهقت!تإلىفعمد"الرجل"أيولد!لننهسهولد

المتطببييحىبننصعنرتماضا!مثده4/117،118،اصسابقاالمرجيم)1(

بم.431صصاالإيخمانيةالضبحة



ا!ولىالستةالهجريةالقرونكأد!ل2كاارىالنصالردعلىفيجهودعلطءالصملمب!

أدنأرادأنهولددقتلهمنذلكىشألست،لهأذنبكالنىالذي

حربه،فيزائداذأسكفأصبحالعبدذلكعلىنفسهيشفي

وأعاقلنشمهعلىهذايحدثوهل؟خزنهدوامإلىوداعيا

له؟")1(.عقللامن

نأ-الله-رحمهالغزاليأبوحامدالإماميوضحثم

فيالسببهربدإيتهممنذالنصارىعلىخيمالذيالجهل

أجرهم"وقد:يقه!لحيث،الأبأطيلهذهمثلواعتقادقول

وأوليائهالهادينأنبيائهوعلىاللهعلىالجرأةرسنالجهل

عناصاضتناقلوهاأباطيلنجبالهمأخطرواأدنإلى،المقربين

عحححيانبسبمبأخذواآ*مبنيأنعلىأجمعوافلذلكصاغر،

ثمالجحيمفيألقواوالأولياءالأنبباءجميعوأن،آدمأبيهم

إذاوالكريم،الكريمفداءففاداهميفدييهمأنوعدهمالإلهإلى

عليهعيسىبناضوتفاتحد،بنفسهفرىالفداءفيبالغ

صلبهفكان،صلببهاهـحدالذيالناسوتإنثم،السلام

لا!الجحيممنوإخراجهموالأولياءالأنبياءدخلاصسببا

عثارا")3(.كى)2(النوالعصابةلهذهاللهأقال

بينمقارنة-تعالىأدله-رحمهالباجيأبوالوليدويعقد

)2(

!-(

)174(.صرالصلبانهاماتمقامع،رجيالضأبوعبيدة

لسانانظ!هـ:.كىالضوجم!يالأحمق:ثثالأت!،الحق:بالضمالنوك:النوكى

"5(.أال!هـ).منظرلاباتالعرب

،!اfir)صالجميلارهـد،الغزاليمدصأبر



يرالردعلىالنسرىهجدودعلماءالممنمبت

الأود!الس!الكجريةالقرونخلأك

عمفيكمايةللبشرفداءدمهبذلالذيالسلام4علبعيسى

فيالسلامعليهمالأنبياءمنغيرهوبين!ينهمقارنةالنصارى

السلامعليهعيسىبذل"وقد:فيقوللهمالنالساسفجابةمدى

امنفما،الضلالةمنالناس!استنقاذعلىحرصابزعمكمدمه

بهيبلغلمممنالأنبياءمنبغيرهآمنوقدأليسير،العددإلابه

السلامعليهموسىتوفيفما،بعيسىامنمنمثلالمبلغهذا

لمج!همحماتوفيولاالغفير،والجمالكثيرالعددبهإمنحتى

وتغلبالبلادعلىاستحوذالذيالعظيمالعددبهامنحتى

!ره!ولؤكلهالدينعلىاللهوأظهرهالآفاقعلى

أصحابه-لمج!يوووفاتهبإثر-بعدهاستفتحثم!عمهه)1(ألمتنركوت

وعظم،سلطانهوتمكن،مكانهعنبعدهاعلى،الفرسبلاد

أفضلكافتوهي،الشامبلادواستنهتحواوقدرها،شأنها

معإلهكمأنهتزعمودنلمنصارفماشريعتكمومكانبلادكم

معالنبيينمنالأدميينللمربوبينصارمماأقلإلا،دمهبذل

")2(.إياهموحمايتهلهماللهإصكأإز

الله--رحمهالخزرجيأبوعبيدةالمتهارنةهذهويتمم

،عمرانبنموسىعنالمغرورونأيها"أخبروني:يقولحيث

أدأبعدفيهاوخلدىهالجحيمأدخلهلعالىاللهأنتفهمكيف

يكفرولموهاديانبياعبادهإلىوبعث!،وفضلهواصطفاهكلمه

)9!.الآية،الصفرخس)33(،الآية،التوبةرةلمص)1(

.7!"!ص!فرنساراهبعلع!الردفيثساوقي،الباجيأبوالىلد)2(



اكارىالن!علىالردفي(لمسلمبتعلماءجهود

الأولىالستةالهجريةالقرونخلال

ذلالث؟بعد

واصطفاهخلإلااللهاتخذهقدكالنالذيإبراهيموكذلك

فأجرمول!،توحيدهيديهوأظ!هـعلى،نبوتهوبهدايف4وفضله

إلهبدممنهأنقذواحتىأولادهأعناقفيبقيادمذنبلوكان

شنيعأمرلأق4الأنبياءبهولصرحت،رإةالتوبذلكلنطقت

يأفيأوذكر،التوراةمنموضعأيففي،بشيعومصال!

سطر؟")1(.الأنبيأءصىحفمنصحيفة

فيالنصارىعلىرده-الله-رحمهأبوعبيدةيضمنثم

.فالأولى..زعمكم"وعلى:فيقولإلزاميادليلاالفدإءقضية

وإن،المذنبعلىويتوبالذفبعنيعفوأدتتعالىبالله

لغايةهذاإدطهغيرهبذنجماأحدايعاقبأدىعزكأجلعنهالأبعد

وإثباتها،للصلوبيةاحتيالابةالضأبيتمادجور.ونهابءالظلم

ادحتهدمنالادميينشرارإلىينسبماتعالىاللهإلىونسبتم

العفومنعزوجلبهيليقماعنهونفيتم،والغائلة

M(.2"الصفحو

الفداءبعقيدةالقولأنلنايتضحسبقماكلومنلذلك

يؤكدالنصارىعندالصلبعقمدهلتبريروالأصلالمنثمأهو

بصلبالقولإلىدعاكمالذي"إدت:بتهولهأبوعبيدةذللث

آدمإن:قلتمحينالفداءمنبهأقررتمماعيسىالمسبح

)1(

)2(

يسير.بتصرث175(،)174صالح!نبانهاماتمقامع،الضهـرجيأبوعبيدة

.()-17صمتالصلبالتمات!مقامع،ادخزرجيئعيدةأبر



الأولىالستتهالهجريئالقرونكاخلالالنك!ارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

خشبةفيتاوينكلهم5صانواعيسىزمانإلىولدهوجميع

وأخرجهم،المجحيمإنىالوقتذلكفينزلثم،الصليب

الإس!خريوطي")1(.يهه!ذاإلاجميعهممنها

علماءبعضكلاممنذ!هـهسبقمماجليالنايظهر

قولأن-تعالىالله-رحمهمالأولىالهجريةالستةالقرون

تحازومبهماتسفسطاتهيإنماالفدإءقضيةفيالنصاري

وحقيتهةبها)2(الاقتناعأوإدراكهاتستطيحولاالعقولفيها

بدودنوادعوهاالنصارىعهااخشفريةأنها:الفداءفيالقول!

التيالصلبقضيةيبمهـرواحتىعقل)3(أوشرعمندليل

الشنيعةال!بهتلكالمسيحعناويرفربها،وامنوااعتقدوها

الشصفهوالصلبأنفادعوااللحنوهيبالصلبتلحق!التي

ولولا،المسيحرسالة!تالأسمىالهدفوهوادحقيقي

)3(

()r

)174(.ص!الصلبانهـامات!قامع،إدص!رجيئأبه!عبيدة

الصمبحيةكتابصاحب"ش!هـن"و.ج:مثا!النصارعطعلماءصتواصليش!!ذكركما

وظاهرهاخفئا،س!احبهـقىوالفداءالصلبموضعبخنصرحالذي،الأصيلة

الأصيلةصالمسيحية:انظر.أسرارهفكأو،رمههـزهحلجصمعبالذيالتناقض

قي.زخازيد:ئعريب!)15

لك:ةشيصرصصةليستهيالضبصالضوبعضعدا

نفسهوليبذلاجخدمبلليفميأتلمالإنسانابن"إن:مرف!في"مأجاء:مثل

45(.10/1"كثيرينعنقيبة

عننفسهيبذلالصالحالراعي،الح!ادحالراعيهو"أناب!خا.فيماجاءتومث!إ

.(1/11")"الخراف



الأودىالستةالهجريةالقرونكاخلالرىالنطالردعلىفبجبكودعلماءالمسلمين

الأعرهذاحوليدندنونفأخذوا،المسيحجاءماالصلب

المقبولحيزفيتجعلهالتياللأوجهعنلهوجبحثوعسا

تعقيدأالأمريؤيدادحقيقةشيكلامهمأنإلاوالمعقولط،

الكتابوأهلالنصارىأنولو،والسامعللقاريءوإرباكا

الكريمالقرأنفيادإردةالربانيةالدعوةإلىأصغه!اعموما

الخروجيستطيعواولمفيهاودجواالتيأدحيرةعنهملانكشفت

!تمجاهـ-!اثتت!يأهل:تعالىقولهذلكمنمنها،

إتتتمنتخفوت!نتتممماأ!ثيل!3يبترسوفا

و!ئمبفورأللهمف-جلىمذ!ثيرعصولخفوأ
آلسفصسعلرضوصفوأتبعمفأدلهب!يقدىرح!هبى

إلتويهديهضءبإذنهأدخورإ!ألظلمتمنويخرجهم

يأضل)مل:وعلاجلاوقوله!ه)1(أ*3حصصستميصصز!

قؤهـكدأهواتتبعهأولاأذحفغيرديف!غفىثشلوألاالتف

.مهو)2()3(لسابلاسوآءعنثضلوا!خيراوأضوأكبلمنضفوا

.()15إلابة،المائدةسورة)1(

.771(الاية،المائدةرةص)2(

اءأضمكتبه،الثالثةالطبعة،الخلف0سر*د.الأديالأ،في*راساتينظهـ:31(

دنبلأعمث!نمانيهمنيقربمادكرجثY1(،-).282صياف!،ال،السلف

كانلمندامؤقيوحجةمتينواستترإء،رصينعلعكيبكلابمالعق!دةهذهبطلانعلى

عزتمحفللصش!ث!ارالميزانفي!النص!هـانيةشهيد.وهوال!معألتهىأوقلبله

الئفب!!،ب!هت،الشاميةالدار،دمشقالقلمدار268(،-26-)صتطهطاوي

.هـ(ا4)16الأولى



كاالنصارىفيالردعلىدعلماءالمسلمينجه

التائيالفصل

الأودطلستةاالهبري!لقروناكألأل

موقفبيانفيالمم!ملمينعلماءج!دفي

لمج!مهمحمدنبينامنالنصارى

مباحث:وفيه

لنبوتهإنكارهمعلىالردفيالإسلامعلماءجههىد:الأولالمبحت

.النصارىكتبمنالسلامعليه

النصارممطقفمهبيانفيالإسلامعلماءجهودفي:الثأنيالمبحث

ذلك.فيعليهمدوالىوالسلامالصلاةعليهمعجزاتهمن

بالسيف.اللإسلامانتشارالنصارىدعوىردفي:الثالثالمبحث

ونعيمها!الجنةحولالنصارممطمفتريأتدحضفي:الرابعالمبحث



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال5النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

الأولالمبحث

السلامعليهلنبوتهإنكارهمعلىالردفيالإسلامعلماءجهود

النصارىكشامن

عليهعيسىببشارةتنزيلهمحكمفيعزوجلاللهيخبرنأ

إشرءيليخبنىعضيمآتئجم!سىقالوإدمالو:بقوله!ي!محمدبالنبيالسلام

آتههوبغدىمنيآلىبرسمولومبشراآلنؤرلةمنيدىبينلمامصحد!اإليكوآدلهرسولإف

ط

أليهودعندوثبوتها!ي!،محمدبالنبيفألبشارةأخمدمهو)1(

فالكتابلذاولاريب؟فيهلاشكمؤكدأمزوالنصارى

تغييرمنلهتعرضمأكلومح،النصارى"عندالمقدس

برمتهامنهأجزا!زالتلاأنهإلاوإقحأم،هـأسقأطوتبديل

باللهيؤمنمنكلأنحتى،كثيرةوهي،الأولىحألتهاعلى

المقدسالكتابيتتبعالسلامعليهعيسىالمسيحوبرسوله

منيشملهبماالمقدسالكتابفإن،الراهنةحالتهفيتماما

تعالى:قالكما،ريبولاالإسلامإلىسيقودهأصليهأجزاء

.مهو")2!بهيؤمنون%ولجكتلاوتهحقيتلونهالكئفءاتتنهمالذينمالو

الوضوحشديدةنصوصعلىيحتويالمقدسوالكتاب

بيناوضوحا!ي!محمدوالرسولالنبيوشخصيةرسالةحول

)6(.الاية،الصفسورة)1(

)121(.الاية،البقرةسورة)2(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

يجاهرونالنصارىفإنذلكومع)1(؟إشكالولافيهلبسلا

الله-حاشاه-وزعموا!لمجفمحمدنبوةبإنكارهموتكبرعنأدفي

العالمين،منأحدإلىاللهيبعثهولم،والرسالةللنبوةمدعأنه

!ي!أنهمنهمالاخرونوادعى،منهمالكثيرأعتقادهوهذا

منالعربغيرإلىرسالتهولي!ستالعربإلىولكنهمرسل

)3(.الواهيةالساقطةادعاءاتهممنذلكغيرإلى)2(العالمين

الهجريةالستةالقرونعلماءبعضأنبرىفقدولذلك

كتبهممنء!فنبوتهواثبات،المزاعمتلكلتفنيددلهرحمهم

.المعتبرةالمقدسة

فيربنأأنزل"وقد)4(:الجوينيالحرمينإماميقول

أحمد،خليلإبراهيم:للمهتديوالقرانوالإنجيلالتوراةفيمحمد:لذلكوينظر)1(

العقائدوأسعاذ،الإنجيليةالكنيسةراعيسابقا،فيليبسخليلإبراهيم:القس

،القاهرةالمنأر،دأر)03(،صبأسيوطالكنديةاللاهوتبكليةواللاهوت

م(.989اهـ/)904

يتبعها(.وما012)1/المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب:ينظر)2(

هاماتومقامع29(،19،)98،للجاحظالنصارىعلىالردفيالمختار:ينظر)3(

.()188صالصلبان

ركن،أبوالمعالي،الجوينيمحمدبنيوسفعبداللهبنعبدالملك:الحرمينإمام(4)

نواحيمن"جوين"فيولد،الشافعيأصحابمن،الحرمينبإمامالملقبالدين

فأفتىالمدينةإلىوذهب،سنينأربعجاورحيثفمكةبغدادإلىورحلنيسابور،

الملكنظامالوزيرلهفبنىنيسابور،إلىعادثمالمذاهبطرقفيجامعاودرس

كثيرةمصنفاتلهالعلماء،اكابردروسهيحضروكانفيها،"النظاميةالمدرسةلا

سنة-توفيوغيرها،الاعتقادأصولفيوالإرشاد،الفقهأصولفيالبرهانمنها:



كاج!-دعلماءالمسلمبتفيالردعلئالنممارى
لأولىاالستت!يةالهبرلقروذاخلال

يكونأدنفإما،غ!محمدبنبينابشرعيسىأنالكريمكتابه

،آأنامنوهـحوهأحباركمكتمهفقدوإلاعندكمهذاعلم

دخلهاقدأنهعلىدأضاماواضطوابهاإختلافهامنوعلمنا

والنقصمان")1(.والزيادةوالتبديلاكحريف

فيوالتبديلالتحريفوجودمع-سابقا-قلناوكما

يتمأنإلايأبىتعالىاللهأنإلا،المقدسةالنصارىكتب

هذ!وفي،الكافرونكرهولوالمشركولت،كرهولو،نوره

-رحمكلمالهجريةالسعة-القرونعلماءيثبت،بالذإتالمقام

صبرهموقوة،تعالىاللهدينعلىغيرتهممدلمحا-،جميعاالله

الرديأتيبحيث،المخالفينكتبأغوارسبرعلىوجلدهم

علماءحشدفقدذلك؟ونتيجةوبصبهـه،بعلمرصيناقويا

نبوةإثباتأدلةمنكبيراجمعا-الله-رحمهمالستةالقرون

المفرسة.النصارء!كتبفيلمج!محمد

إنكارفأما-:الله-رحمهادخؤرجيأبوعبيدةيقول

يافجر،بهالأنبياءاوبشارإت،قبلهالكتبفيذكرهمضلوكم

وأنا،تعالىاللهعلىالتوقحو،الغوايةفيسبيلهمعلىبذلك

الإنجيلفيأيديهمبينهومماكاذبهميبينماسأذكر

الإبجازمنإليهقصدتماتحوعلىذلكوأورد،والتورإة

4(VAموسعةوينظهـترجمته.الثالثةالتلبعة603(،)2/اللزركليالأعلاما:انظر.هـإ

الراجم.اممحهتفي

.(rA)العلبقشنهاء)1(



الس!الأويىالهجرقيالقروتكاخلالالنصارىاردعلىفيجهودعلماءالص!لمير

والحمد،التضليلأهلكذبيستبينبهإذ،بالقليلوالاكتفاء

")1(.هدايتهمنمنحناماعلىالله

منيةأل!برالستهالقرونعلماءذكرهماهناوسأورد

ذلك:علىأدلة

التيراةالضفي"جاء:المهت!رييحيىبننصريقولأ-

لبنيأقيمإني:عمرانبنلموسىالله"قال:اليومإلىبأيديكم

فمنفيهعلىكلاميأجعل،مثلكنبياإخوتهممنإسرائيل

منه")2(.انقتمتعصاه

شيماتقولفماذا،نونبنيوشعهوذلكإن:قلتفإن

التورأة؟فييعدذكر

مثلنبيإسرائيلبينمنيخلفلاأنه:الله"قال

)3(ا
."!وسى

بنيمنيكونلاالتوراةبهبشرتالذيأنمحالةفلا

"العربمنأنهولامحالةإسرائيلبنيإخوةمنلكن،إسرائيل

لمجحوو")4(.هـحمدإذنفهو،نبيمنهميكنلمالروملأن

فيإدلهقال"وقد:لهفالطبهـيربنبنعليياذكر-2

فييضعفسطاطه"أنه:العربجدإسماعيلذكرحينالتوراة

)214(.الصلبانهاماتمقامع)1(

.61-18:18التننيةدصفر)2(

."...كموسىإسرائيلفيصبعدمنيقم"ولم:بنص3401:اتةسز)3!

145(.14410الإيمانيهاابحة،يحىبننص)4(



السذالأولىالهجريةالقرونكاخلالالئ!ارىالردعلىفىجه!-دعطءالمسلمين

.(1")تهإضدبلاهـسط

عنكنىلماإسماعيلبإخوءائي!!إصبنيعنفكنى

منإسرائيللبني"سأقيم:قولهفيإسرائيلبنيبإخوةال!هـب

.")2(")3!متلكنبياإضتهم

أبوعبيدةنقلهاقصةنقلجسنالمقامهذاوفي

رهبانأحديوماناظرني"وقد:يقولجثنفسهعنالخزرجي

لا!وومحمدفيتقولونهما:فقالمنهمالذكاءوأهلاليهود،

يكنولمإسرأئيللبني"سأقيم:قالأنهغير،عليهاعتراض

نأيجهلأحاما:فقلت".العربإلىإل!رسولاهـحمدا

والحروالعبدوالأسودالأبيضحرإلى"بعثت:قال!يومحمدا

.")4(والأنتىوالذكر

فلوحصافةالخلقإلىمبعوثأنهبادحقينطقكتابهوهذا

لكلكانتخاصهالعربإلىمبعوثأنه:تقولىأنأمكناك

وبذلك،ذلكدفعغيريولايمكننيلا:الراهبفتهال،!جة

"،كافةالخلهتإلى"بحثت:قالأنهاليهودمنأحسلافناأخبرنا

جرىقدخنله:وقالبجنبهكانيهوديعلىعطفثم

;Y)

)3(

(4)

التكوينسز

.91-18ت18التتمية

11381.والدولةالدين،الطبريربنبنعلي

أححدورواه)4/785(،ال!هأهلإعتقادفيأصولبشرحبسندهاللالكائي!واه

إلى"بعثتبلفظاوابى421(،)2/المسندد"والألصالأحمرألى"أرسلتبلقظ

64(./1)مسندهفيوالطيالسي4(،آا)اه/البزأرعسند((أحىهـوأسه!*كم!



كاالنصارىجهودعلماءالمسلمبتفيالردعى

لأولىاالستتهالهجري!القرونخلاق

لكن؟العربيهذام!تنفخلصكيفلكن،اليهوديةعلىنشؤنا

النهيهوأنفسنابهنأخفأنعدينابجمماماأقلأنعلينالك

.)1(بس!هـء"ذكرهعن

"وفي-:الله-رحمهالمتطببيحيىبننصروقال3-

"سعير")2(،منلهمقوأشرسيناء،منالرب"جاء:التورإة

الصادحين")4(.منجماصةومحعه"فاران")3(جبالمنوتلألأ

وكلم،التوراةفيهلأشاللهأنسيناءجبلمنفمجيئه

إخمامريمبنعيسىدينأنسعيرجبلمنهـاشراقه،موسى

منواستعلاؤه،اوومجبالوهيسحير،جبالمنألثهـ!ا

ولافيها،إليهوأوحىمنهاص!للههـحمدابحثاللهأدنفارانجبال

مكة.هيي!فاران"ألناختلاف

وابنهاهاجرأسكنالله"أن:راهالضفيقال!فقد

!1(

)2(

(r)

;f)

12.أآ2151،العلبانها!اتمقامع،الخزرجيئعبيدةأبر

الجانبعلىالجبلتقالأرضاسموهوالشعر""ءثمعاها:عبربةكلمة:سعر

تسمىكانتإهارون"أو!!ر"إ)جبإ!قتىفيهاارتفاعأعلىالصبيةيةابىمقالشركأ

N،3)المتكدسالكتافيقاموس:انظ.العقبةوخلىجالميتالبحربينأ)أدوم"

4.1467،آ6

م!تقريبةوهيالأحمر،ابحرمققريبةيكوذا،جنوبإلىواقعةبزية:شاران

والإنجيلالتوراةييعحمدةوينفرY1(،6)المقدلم!الكتابقاموكمى:انظر،سيناء

الفار.دار،(5)صأحمثدخليلإبراهيم.د؟القرانو

سفى!شيالذيالنصمعيتعارضمماالمكر!مورةعنصرفهامحاولةويلاحظ

فارالت(1.إسكاعيلوابن!اها%"أسعنإدله"أنالتكوين

.332:التثن!سفر



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلال2اه3النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

بشارةفيماجاءالنصهذامنوقريبا")1(،)2(فارانإسماعيل

وأسهبالطبريربنبنعليذكرها)4(والتي)3(النبيحبقوق

.(ذكرهأ)في

التوراة"وفي:وقوله-اللهرحمه-أبوعبيدةويضيف-4

إسماعيل:ابنهفيدعاهحينلإبراهيمقالىاللهأنبأيديكمالتي

جداوعظمته،وكثرتهعليهوبأركتإسماعيلفيأجبتك"قد

محمدأمةيريد")7(،عظيمةأمة"اجعله:وقالجدا")6(.

.A(1((!ب!

الله--رحمهالمهتديالطبريربنبنعلىويأتي-5

المقدسالنصارىبكتابوأعلمهمالناسأخبرمنهووالذي

دعته:لماإسماعيلأملهاجرالتوراةفيالله"وقال:ويقول

21.:2\تكوين(\)

.)147الإيمانيةالنصيحة)2(

أحدوهويهوذا،فينبي"حديقةنبتاسمربماأو"يعانقمعناهعبرياسم:حبقوق)3(

الكعابقاموس.الصغيرةالنبواتفيالثامنهووسفره،الهيكلفيالمغنين

)287(.المقدس

جبلمنالقدوستيمانمنيجيءدزاللهونصها:6-33:حبقوقسفرفيوهي)4(

البرقكلمعانيجيءبهالتهللمنالأرضوامتلأتالسمواتجلالهغطىفاران

88"."287،ص."..

017(.،)916والدولةالدين،الطبريربنبنعلي)5(

02تكوينمعقارن)6( : 1 V.

.17:02تكوين)7(

(A)217(.الصلبانهاماتمقامع،الخزرجيأبوعبيدة(



الاود!الستةالهجريهالقرشنخلاا!5النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

يدفتيديهوستكون،إسماعيلفيخشوعكسمعت"قد

")1(.بالخضوعإليطمبسوطةالجميعويد،أدجميع

تحتإل!أيديهمتكنلموولدهإسماعيلأنمىحالةولا

اللهبثفلما،إهـحاقولدفيكانتالنبوةلأن،إسحاقيد

النبمةورذ،ادجميعيدفوقإسرائيلبنييدجعل!وومحمدا

فيقالكماجداجداعليهموبارك،وعظمهموأنماهم،فيهم

.")3(التوراة

مننصا-الله-رحمهالطبريربنبنعلييورد6-

معرفتهعلىيدلمما!،هـحمدلأمةوصفماشيهالقديمالعهد

سابقا،النصرانيهـهولاكيف،النصارىلكتبالعميقة

تسبيحاالرب"سبحوابأيديكمالذيالزبوروفي:فيقول

إلصرإئيلليفرحالصادحون،هيكلهالذيسبحواحديثا،

أمة،لهماصطفىاللهأنأجلمنصهيونوبنات،بخالقه

علىالنهنيسبص،بالكرامةالنصرهـوأيدهموأعطاهم

ذاتسيوف!بأيديهم،مرتفعهبأصواتيكبرونهو،مضاجعهم.

يوشقودط،يعبدونهلاالذينالأمممنبهماللهلينقمشفرلين

")3(.بالأغلال!وأشرأفهمبالقيود،ملوكهم

ينتقمشنهوتينذواتسيوفهاالتيالأمةهذهمرتأخبرني

.16:12الت!بنسزفيجىاءمامعيقارن)1!

132(.،)131!جمممحمدنبهـةإتاتفيوالدولةالدين،الطبري!بنبنعلي)2(

2(.)"أشعياءفيونحوء(()914!هـمه!ريقارن)3(



الس!الأولىالهبريةالتهرونكاخلالالنصارىالردعلىفيىجهودعلماءالمسلمب!

بالسيفالمبعوثومن؟يعبدونهلاالذينالأمممنبيمالله

فيصهـتفعةبأصواتاللهيكبرونالذينومنالأنبياء؟من

.؟"،)1!الأذإن

الزبههـر"وفىب:بقولهذلكعلىأبوعبيدةويزيد-7

إلىالبصمن"ويجوز:فيهجاءحيث!ولمحمدوصف

أعلبخروأنهالأنهار،منقطعإلىالأنهارمنقطعومنالبحر،

ويأتيه،بالترابأعداؤهيجلسو،ركبهمعلئيديهبينادجزائر

واللانخياد"بانطاعةالأمملهوتدينلهوتمم!جد،بالتهرإبينهـك

لاالذءبالضعيفوحمنقف،الظالمهنالمظلوميخلصلأنه

إخرهـإلىأمرهويدوم،والمسايتبالضعنهاءويرأف،لهناصر

(.CO"الزمان

وفي

")3(داهـحمر

إكليلاصهيونمنأظهرالله"ألنأيضا:بورلزا

لإكليلفا

.(OR(4لمج!ي!ه

محمدحوومحمود،للرياسةمثلضرب

قاطغادليلاالمهتديالمتطبببحيىبننصرويورد-8

:فيقولالنصارىعندص!د!دله!محمدنبوءةعلىالدلالةواضح

143(.،)142والدولةالدين،الطبريلمر!تبا-علي)1(

.13-72:8!كأمه-ر21(

.3-ا:133ومزمههـر،133:18صهـمور:معجمتهطرن)3!

)921(.الصلبانهاماتمزامع،%به!عبيدة)4(



الأو!!الستة(لهبريةإلقرونكاخلالالنصارممطعلىالردفيالصصلمبنعلماءجهود

أبااللهفدعوتمالسلامعليهمريمبنعيسىفيضللتم"ولما

أعلمالذي،الغمةكاشفاللهبعث،للهابناودعههـتموه،له

الإنجيلفيأصصسيحاقالوكذلك؟بإلهليسبشرأنهالناس

ابنأنالناسليعلمالفارقليطإ1(ابحث"اللهم:بأيديكمالذي

بشر(()12.الإنسالط

أذهب،لمامالايجيئكم"الفأرقليط:كذلكحنايرثفي

نفسهتلقاءمنيقوللا،الخطيئةعلىالعالموبخجاءفإذا

ويخبرىصمبادحقويسوسكميكلمكميسمعمماواممنهشيئا،

")3(.بوالغيوبادحوادث

ع!توو")4(.هـحمابالعربيةوالفارقليط

آخردليلاذلكإلىالخزرجيأبوعبيدةويضيف-9

حيث!لمجؤمحمدبرسالةويبشرللأنبياءبقتلهمفيهاليهوديدين

!1(

!2(

(r)

وذاسك"الفارقليط)آ!نبدلا"ي"بالمضالمقدسالكتابفخفيومبدنةمحرفةوهي

تعنيبل،الواصيطلاوالم!هـيتعنيلاوه!ب"برقليطوس"وتنطتىالمواضعجميعشيئ

منص!كبوهه!،للمديحوالصمفحقوالأشهـ!الأمجد،:الجحتةاللغويةالناحيةمن

تمافايعنيمماوالثناءالت!جيدمنمشتهت((Kleitos"والثاني"،عص!!"الأولمقطعبت

"حستابفيوردحصماجم!همحما:انظروحمذإ.ثناءاأكثرأيالعربيةباللغةأحمدأسم

فأروقمحمد:ترج!،داودعبدالأحد:وفيسورالب:تأليف،"والغحح!ارىداليي

فيالإسلامبنبيالبشارةاف!:أهـ(.)418الأولىالطبعه،العبيكانمكتبة،الزين

.وتب،الجيكدارلعدها"،وماافى29/)صرال!تاحجازيأح!كدد.والإتجك!اةالتو

.27-2آ:15حناير

.دا-7ةاآحنات

)."الإيمانيهالنصبحةةيحىتت



الأولىالستةالهجريةالقرونكاكأدلألالنصارىالردعلى!!جهه!دعلماءالمسلمب!

لليهود::قالالمسيحأدتبأيديكمالذينجيلالإ"وفي:يقول

الأنبياء،دمفي3شاركنالماابائناأيامفيكنالو"وتقولون

أنتمفاملأواالأنبياءقتلةأبناءأنهمأنفسكمعلىتشهدونفأنتم

منتهربونكيف،الأفاعيأو،الحياتأيها،إبائكممكيال

وكتبة،وحكماءأنبياءإليكمأرسلأناهالذلك،جهنمدينونة

هـجامعكم،فيتجلدونومنهموتصلبودى،تقتلودن،فمنهم

زكيدمكلعليكميأتيلكي،مدينةإلىمدينةمنوتطردودنى

..زكريا.دمإلىالصديهتهابيلدم!نالأرضعلىسنهك

"صكمإليها،المرسلينوراجمةالأنبياءياقاتلة...أورشليميا

تحتاخها!ضالدجاجةتجمعكماأولادكأجمعأدنأردت

لأنيخرابا"لكمكيشبيتكمذا!تريدوا،ولمجناحها

الاتيمباركتقوداحتىالانمنوننيشلاأنكملكمأقول

1()1(.الربباسم

بعدهالمنتقم!بمحمدوبشأرتههذا،قولهفاعتبر

")2(.المسلمينلدماء

الذيالإنجيل"وشي:قولهالد4--رحمهأبوعبيدةيزيد

بأعمالالسجنفي))يرحنا"سمع"لما"متى":عنبأيديكم

93متى)1( - 33 : fir.

فيذأسكتفحيلوينظر1222،)221،الصلبانهاماتمقامع،الخزكأجيئأبههـعيدة)2!

-)2/243السقاحجااكأىأحمدد.،الإسلامبنبيوالإنجيلارةالتوبثارةكتاب

.)258



الأولىالستترالجريةالقرونكاخلالرىالنصالردعلىفيجهودعل!كاءالمسنمين

أقههـل"الحق:المسيحوقالتلاميذه!ناثنينأرسلالمسيح

يوحناعنأعظمالنساءمنالمولودينبينيقململكم

وإنتنبأوا،يوحناإلىوالناموسا!لأنبياءجميعلأن"المعمدان

أذنانلهمن،يأتيأنالمزمع"إيليا"فهذ!تقب!لواأنأردتم

")1(.فليسمعللسمع

ههبإيلياالمرإدأنزعمتشإن،البشارةهذهفاعتبر

علىومكابرتكم،اللهعلىتوقحكممنفهذأ"النبي"إلياس

أرسله،عيسىعلىالؤمانفيسابقاكانإليالسلأن،العقول

تعالى،اللهإلىوصاركانماأمرهمنوكان،قومهإلىالله

إدلههه!إيليالأن،يأتيأنمزمعإيلياإدت،المسيحقالوإبما

كماوأمرهبكتابهرسوله!هـمجيءاللهفمجيءمجازا،تعالى

")12.فارانمنوأقبلسي!ناء،منإدله"جاء:التوراةفيقال

منرسه!ل!جاءأي،مجازيتعبيرفهوذلكأشبهوما

")13.كتابهومعهالله

"وجاء:بقولهذلكيؤيدماأيضاأبوعبيدهوذكر.ا-

البطنفيصورتكما"قبل"لإرميا")4(:قالاللهأنعندكم

ا.:2-فى11)1(متى

)2(

31)

)4(

.عزثهسبق

)1223.الحسلبانهاماتمقامع،الخزرجيأبوعبيدة

إحدىالنبوجةخدمتهمدةحلف!إرمياأنه:المقدسالكتابمعجميتهههـلىإرعيا:

ولامو-4ىتشىءيعرفولاشاهاكأؤيئنتيحةع!الضطالع!ث!!قام،سنة.أ5
.-..هـرجج!

(.ع3،)32ذلكحدتعض!واث!كيف



.الأودىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالصملمبت

نبيأجعلتك،قدستكالرحممنخرجتماوقبل،عرفتك

1(
.ب":

نبماليكون،الزماناخريأتيأنه"لإرميا"قولفهذا

النبيإلاالأنبياءيكنلملأنهله،قيلكماكلها،للأجناس

ولم،بعثإصىهـأئيلبنيإلىأنه:قالإلانبيوما،إسرائيل

له:وقال!ؤمحمدالصيدهمبعثأنإلى،غيرهمإلىيبعث

و!المهو)2(ألفىجمسحطإل!خأللهرسولإفىآلاسىيأيهاقلمالو

1()3(.والأحمرالأبيضإلى"بعتت:والسلامالصلاةعليه

عليهمالأنبياءجيمععلىفضملهوصح،نبههـتهتيقنتوقد

إليه،اللهأوحىفيمالإرمياقيلالذيالتهولفذلك،السلام

لمجيهؤ")4(.محمابهوالمقصود،بعدهلما4قوهوإنما

فيالد--رحمهمالستةالقرونعلماءويستمرأ-أ

علىالدالة-النصارى-عندالمق!وسالكتابنصوصحشد

ربنبنعليفيقول،رسالتهوصدق!وومحمدبنبوةالبشارة

ةقالبأيديكمألتي")5(النبي%شعياءصحف"وفي:الطبري

.(ه!:إرميا(1)

.(A)15الاية،الأعرافس!رة)2!

تخريجه.سبق()1

224(.،)224الصلمبانهاماتمتهامع،الضهـ!جي5أبههـعيد)4!

بالعمثا!قا!همدةأمتدتيخلصر(("الرباسمهومعنىأشعياءالنبيهوأشعياء:)ه(

الملىثإلىالدشهـلعليهيخسهلكانعافا،السينعلىبهـيدماإلىالنبرحب

=عاشمحن!اوسياشااجتماعئامصعحاأ!ان،أورشليهميقطنو!ان،إليهموالتحدث



الاولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الله،يسبحونقيدار)1(آلقصورمنوالمدائنالباديةستمتلىء

الكرامة،دلهيجعلونالذينهم،ينادونالجبالرؤوسومن

والبحر")2(.البرفياللهتسبيحةويبثون

التيالبأديةهذهباديةفأيإسمأعيل،ولدوقيدار

بالأذانينادونالذينأليسقيدار؟إلىقصورمنامتلأت

بالصلاةالكرامةدلهويجعلون،الجبالرؤوسمنوالتلبية

أدله؟")3(.بيتإلىوالحج

تصريحا-الله-رحمهالخزرجيأبوعبيدةيذكرثما-2

لاتصريحا،اللهعنالنبيأشعياءعن!محمدبنبوةمباشرا

المكابر.المعاندعندإلاالتكذيبأوللشكمجالأييدع

الله:عنالنبيأشعياء)أوقال-:الله-رحمهفيقول

فيفيظهر،وحييعليهأنزلنفسيبهسرتالذي"عبدي

يسمعولا،يضحكلابألوصأيأ،الأممويوصي،عدليالأمم

الصم،الآذانويسمعالعورالعيونيفتح،الأسواقفيصوته

،غيرهأحداأعطيهلاأعطيهوما،الغلفالقلوبويحيي

تفرح،الأرضأقصىمنيأتيحديثا،حمدااللهيحمدأحمد

(.5A-)81صالمقدسالكتابمعجم:انظر.الثمانينسنحتى

لأشهرأبوهوالثانيإسماعيلابنوهوأسود"أو"قديرمعناهساميأسم:قيدار)1(

الكتابمعجمسود.خياميسكنونبدووهمقيداربلادهموتسمىالعربقبائل

)751(.المقدس

31.-42:11أشعياءمعقارن(2)

)143(.والدولةالدين،الطبريربنبنعلي)3(



الأولىالشلاالثجريةنالقروكاخلالرىالنصاليدعلىفيجهودعلماءالمسلمين

كلعلىويكبروف4،شرفكلعلىدلهيهللون،وساكنهاالبرية

،الهوىإلىيميلولا،يغلبولا،يضعفلا،رابية

يقوفيب!!،الصادحينيذلولا،صوتهالأسواقفيولايسمع

يطفألاالذياللهنوروهو،اضعبتالمتوركنوهو،الصديقين

العذر،بهوينقطع،حجتيالأرضفيتثبتحتىيخضعولا

(،0")الخلقينتهادتوارثهوالى

الكفاية،فنهيه،وصفاته!لمحمدالتصريحهذااعتبر

من!ؤمحمدلغيرفيهاتدعواأنعليكميمتنعوجوهمنوكم

:قالالمسبحأنأيديكمبينالذيالإتجيلفيجاءماذلك

منالرإبضةالغنمإلى!سماوإنما،الأجناسإلىأبعث"لم

غبهـجميعاالأممإلىي!لنأنيجوزفلا")2(.إسرائيلنسل

قالالمسبحأنأيديكمبينالذعبالإنجيلوفي!،هـحمد

وأاختصعولكن،الأجنالسسبيلإلىتسلكوا"لا:للىحوأريين

")3(")4(.إسرائيلنسلمنالرابضةالغنمإلى

دليلا-إدله-رحمهالطبرفيربنبنعليويضسفأ-3

نجنبوةبشارتهعلى-المقدلسالنصارى-كتابأدلةمناخر

-7.أ:أشعياء42)1(

26._21:أoمتى2()

(r)5-01.6:متى

بشارةوينظهـتفميا!22(.آ-)225الصلبانهاماتمقامع،ادخزرجيأبه!عبيدة)4(

ا!!ان،وإواللإنجيك!اةالضفيالإسلا!نبيهـحمد:كتاب!يخههب!حمدأشعياء

الجىيدة.عصمكأ،الضمكتبه4(،0-)ا"2محركهكاوتيعزتهـحمدللمست!ار



الأولىالستت!الهجريهالقرونكاخلالالنك!ارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

بأيديكم:التيالنبيحبقوقصحف"وفي:فيقول!بههـحمد

وامتلأت،فارالتجبلمنوتقدس)1(،تيمانمنالله"جاء

")2(.بهيبتهالأرضوملكوتقديسهتمجيدهمنالأرضر

!وومحمدباسمدحبقوقأفصاحذلكفكلفلتعتبروا،
.)3(
.وصكلته"

ذلكعلىآخرنصاالطبريرينبنعليويذكر-14

النبيأشعياءصحف"وفي:يقولحيمساأشعياء،سفرمن

قلت:ترى؟فمافانظر،ناظراقم:لي"قل:"الله"أييقولى

جمل،علىوالآخرحمارعلىأحدهمامقبلينراكبينأرى

")4(000هالفضوأصنامهابابلسقصتأ:لصاحبهأحدهما:يقول

الحماروصاصما!و،محمدهوالجملفصاحب

ليسأو،السلامعليهمريمبنعيسىهوومنكممناباتفاكى

الحمار؟بر!بعيسىمنأشهرالجماىبركوبلمج!محمد

بالحكمة،أهلهأشتهرأقليموهو"الجنوبيأواليمينهي9معناهعبرياسم:تيمان)1(

)228(.المكدسالكتابلمرقاموإقي!اء.شرقيطويلانالانمكانهكانوربما

لمحمدالإسصلامنبيمحمد.حبقوقبشارةتفصيلانظر40-33:حبقوقسفر)2(

فيتينصجاء"محمد"باسمالتصريحأنيذكرحيث)طهطاوءبص!ت

-!وتفيوالمصبوسة،م1848سنةقديفالنددنفيالمطب!عةمنهالقديمةاتخ

.الجديدةالطبعاتفيموجودغيرالتصريحوهذاقبلهاومام1884

.(1017الدولةةالدبت-الطبريربنبنعلي()3

.21:6أشعياء)4(



ا!ولىالستةالهجريةالتهرونكألول2أه4النصارىعلىالردفيىالمسلمينعلماءجهود

بالنبيأوثانهاوهدمت)1(،ببابلالأصنامعبادةسقطتوإنما

بابلملوكزالتفما،بغيرهولابعيسىلا،وأمته-!صهـحمد

محمدزمانإلىالسلامعليهإبراهيمقههـممنالأوتانيعبدون

.)3(((وأمتهص!

المسلمينمنالستةالقرونعلماءجهودوتتضح-دأ

كلامخلالمن،المقدسةكتبهممن!محمدنبوةإثباتفي

ص!حف"وفي:يقول!حيث-الله-رحمهالطبريربنبنعلي

البراريوتبتهجالعطشىالباديةأرضق"لتفرحأشعياء:

متلوستكونالبستانمحاسنأحمدسشعطيلأنها،والفلوات

وبهاء"31(.حسناالرياض

;Y)

)3(

نإيقالوالخص!،السحرإليهاينسبوالحلةفةالكرناحيةاسمالباء،بكر:بابل

.الطوفانعتهبنزلوقدعمرها،صنأولوهو،السلامعليهنوحسكانهاأول

12)برقم()1/367البلدانمعجم IA)رالكتبد!،الجنديعبدالعزيىكأفريدتحتهيق

.توبى،لعلميةا

،)015والدولةالدبشأ-الطبريربنبنعلي 14 S).

ويبتهجوالباديةيةابى"ستفرح:بل،النصبهذاأجدهولم8،-ا35:أشعياء

0(01.لهأعطيلبنانمجدط!ئاوي!!نمويبتهجأزهاراهروفي،كالنرجسودهـمرالقؤ

الأوسط.الشرقفيالمتهدسالكتابدارمطبعة،المقدلى!الكتاب(AS)1ص

سفرفيصريخاجاء"أحمد"اسمإن:طهطاويعزتهـحمدالحستشارويذكر

م1733عامالأرمنيوسكان:القسيسىشرجمالذيالمتدلم!!اليهابفيأشعياء

تفرح:المعنىأن:أشعياءفيالسابقالنصعنقولهويحكيف.برتلينيأنضحمطجة

والقفهـبلاد،قفرلأنها؟العربلبلادإشارةالتهفمهـ،ويبتهج،اليابسهوالأرضالبريئ

192.138-والقرإنالإتجيلارةالتوشيالإشلامنبيهـحمد"ادخ...العرب



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنحارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

إلاينكرهلابمابلدةوصفةباسمهالإفص!أحهذ!اعتبر

"111.بالباطلمكابروقاح

الله--رحمهمالستةالقرونعلماءجهودوتتضافرأ-6

-:الله-رحمهمأبوعبيدةفيقولالنصرص،هذهإبرازفي

عنيقولطأيضابأيديكمالتيالنبي"حزقيال")2!صحف"وفي

بكرمةولثمبههمإسرإئيلبنيمعا-صيذحصمابعدعزوجلالله

تلكتنبت"لم:وقال،الأغصانبينساقهاوارتفعغرسها

السماءقتوأص،الأرضعلىوطرحتفاقتلعتالكرمة

المهملةالأرضوفيالبدو،فيغرستذلكفعندثصارها،

حتىتلكأكلتناراالفاصلةأغصانهامنوخرتجط،أصعطشىا

")13.قضيبولاقويغصنبهايوجدلم

قوله:وفيكلها،بلدىهوبصفة،بهالتصريحهذااعتبر

لأنهامكةصفاتوتلك،والعطشىالبدوالمهملة"الأرض

وهي،إسماعيلمنالنبوةمنمهملةكانم!اولأنهاصحراء،

.البدو")4(مركز

"وفي:قولهكذلكادخزرجيأبوعبيهـرةويضيفاأ-7

153(.)والدولةالدين،الصبرياربنبنعلي)1(

فلسطين،فيوكبرولدالكبهار،الأنبياءأحد"يقوي"اللهمعناهعبرياسم:حزقيال)2(

التيالطريتهةولامه!تهوقتيعرثول!سف4،)22(عنيىهـيدش!رةالنرينشاطهامتد

.r(.4-)351المقدسالكتابمعجمبها.مات

.41-9:01اطحزقباسؤى)3(

،)922الصلبانهاماتمتهامع،أبههـعيدة)؟( 22.)A



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

"ولا:بقولهالكذابيننعتوقد)1(النبي"حزقيأل"صحف

ألابساعدهالربوأقسمفرقانهم،يتمولا،دعوتهمتمتد

ثلاثينمنأكثردعوةكاذبلداعيقيمولاالبأطل،يظهر

-(2
.سنه"

!ي!محمددعوةفهذهتنكرونالذيالفضلهذااعتبر

القيامة،يومإلىوباقيةالسنينمن)3(ستمائةمنذقائمة

")4(.وأهلهالباطلعلىدليلابهذافحسبك

ربنبنعلييضيفأيضا،دانيألصحفومنا-8

أوضحوقرينة،أصرح،دلالةعلىيحتويآخردليلاالطبري

النبي،دانيال"وقال:يقولحيث!ي!محمدبألنبيبالبشأرة

يخبرهأنمنهوطلبراها،رؤياعنبختنصرالملكسألهوقد

الجمالبالغصنمارأيتالملك"أيها:دانيالفقألبتفسيرهأ،

منوساقاهنحالسمنوأسفلهفضةمنووسطهذهبمنأعلاه

أعجبكوقد،إليهتنظرأنتفبينمافخار،منورجلاهحديد،

حتىفطحنهالصنمرأسفضربالسمأء،منبحجراللهدقهإذ

عن-الكبارالأربعهالأنبياءأحداسموهوقضى""اللهمعناهعبرياسم:النبيدانيال)1(

خذنصربنونصبه،أورشليمفيولدأنهويظن،شريفةعائلةمنوكان-،النصارى

صاحب،أزعجهلحلمتأويلهنتيجةحكمائهاجميععلىورئيسابابلعلىحاكمأ

935(.-)357المقدسالكتابمعجم:انظر.دانيالسفر

.901المزمورفيومعناه،دانيالسفرفيأجدهلم)2(

وزمانه.عصرهعن-اللهرحمه-أبوعبيدةيتكلمحيث(3)

)922(.الصلبانهاماتمقامع،أبوعبيدة)4(



كاجهودعلماءالمس!مب!فيالردعلى!النصارى
الاولىالستهالهجريةالقرو!-لول

هذاإنثم،وفخارهوحديدهونحاسهوفضتهذهباختالط

نجتنصر")1(:"لهكلها،قالالأرضمالأحتىوعظمفارادحجر

فإحنالصنم"أما:دانيالقالبمأويلها،فأخبرني،صدقت

الذءبفالرأس،اخرهوفيوسطهوفيالزمانأولىفيمختلفة

،بحاركمنامحفكوالفضة،الملكأيهاأنتهي،الذهبمن

أمتان:والفخار،الفرس:والحديد،الروم:والنحاس

دي!ت!وادحبم،والشامباليمنأتانأصتملكهماضعينهتان

ثمكلفا،الأمميغلبالكأماناضفييكون،أبديوملكنبي

إدحجر")12.ذلكملأهاكماكلها،الأرضيملأحتىيعظم

اللأجناسرجمعلمجيوهـحمدغيرنبيكانهلونىفأخبر

ودياتاتها،لغاتها،واختارفاختلافها،علىكلهاوالأمم

ومحملكةواحدةولغةوإحداجنسافجعلهاوبلادها،وممالكها

والقبطوالفرلسالعربأنهـحالةولاواحدا؟وديناواحدة

والسودالقالهندأهلمنأسلمومن،والحبشوالتركوالأ!هـاد

وبهاوإحدةبلغةينطقولىكلهمكثرتهمعلىوغيرهم،والروم

والحمدلله،واحدةأمةذكرنامنكلصاروقد،القرإلنىيقرأون

الروموعلىوالأ!ازأقال!ىعلىبهرالسبالمصلكعهدفيعاملأكالتبختنصر:(;)

صنمعندرضيعومووجدأق4نصربختتسميةوسبب،شةوخمسينسبعاتولىو

اتهـأخبارباسمهما،فسميبختاسكياترضعهوكلإةإبوانلهيعلمنمىهـوشماسمه

.(31134/"لل!هـمانعجما((التاريخفيالأولواثارالدواسا

.45-2:37داتالىمعيقارن)3(



كاالنصارممطاددعلىصالمسلمينجهودعلطء

الأولىالستةيةالهجرالقرونخلاأ!

ع!وو،محمدالمرضلينسيدنبرةفص!تكثيرا،ذلكعلى

")1(.المضللينأساقفتكمكذبتبينقدو،النبيينجميحوعلى

هذافي-الثه-رحمهالطبري3بئربنعلىويظهرأ-9

والكعبة!ههمحمدمنهاخرجالتيمكةإلىالإشارةالباب

:فيقولالصلاةفيلها-التوإلىفىعاالشيالقبلةالمشرفه

أيامكقسميبننسيأقسمت"قد:تعالىاللهعنأشعياء"وقال

أهـخطألاأقسصتكذلك؟بالطوفانالأرضأغردتىأننوح

تتزعزعوالاكامتزول!ادجبالوأن،أرفضكولاعليك

مضطهدةيامسكينه"يا:قالثم")2(تزوللاعليكورحمتي

ومكللبالجواهر،ومزينك!جابك،بالإثمدأبنيهانذا

فلاالظلمم!توتبعدين،أبواباكوبالزبرجد،سقفكباللؤلؤ

صانحيصنعهسلاحوكل،تضعنهيفلاالضعفومن،تخافي

تفلىجينه،بادخصه!مةمعكيقومذلقلسانوكل،فيكيعمللا

الكعبةاسمها،كالنذلك"وك!!جديدا")2(،إسمااللهويسميك

(.r)"الحرامالصم!جداللهفسماها

:فيقولذلكيعضدمحاالخزرجيأبوعبيدةويضيف

أفواجا،الشرقمنيأتونماف"سأبعثماأيضا:أشعياء"وقال

181(.،)185!يهمحمدنبوةإثبالتفيوالدولةالدين،البريربنبنعلي)1(

التبديك.بعفم!قودلو17-11:د4أشعياءمعجقارن21(

)915(.والدولغالدين،يالطبررنجمابنعلي)3!



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

")1(.برجلهالطينيدوسالذيالطيانومثل،كثرةكالصعيد

البيتحجإلىالأرضأقاصيمنإسراعهمبذلكيصف

")2(.الهرولةويصف

3()"منميا"نبوةمنبنصالطبريربنبنعلييأتي02-

آخرفييكون"إنه"منميا":"يقول:فيقول!النبيعلى

رؤوسأرفعوفيتلالعلىمبنياالرببيتجبلالأيام

وهمكثيرةأممإليهوتسير،الأممجميعوتأتيه،العوالي

مكةصفةفهذه")4(الربجبلإلىنطلعتعالوا:يقولون

إليهاويسعونالكثيرةالأممإليهأيحجالتيفهيصراحا؟

عنىإنه:فقالمشأغبشضبفإن،يلبونوهمإليهاويسيرون

ذلكيكونأناللهبينوقدذلكيصحفكيف،المقدسبيت

النبيهذازمانفيالمقدسبيتوكان،الأيامأخرفي

كأنماعلىلايحدثشيءعلىالنبيتنبأوإنماموجودا،

)5(ا
."ومضى

بشاراتسردفي-الله-رحمهأبوعبيدةويستمر-21

(C)التغيير.بعضفيهوردحيث25،:41أشعياءمعيقارن

)275(.هاماتمقامع،الخزرجيأبوعبيدة)2(

قرية"مورسة"رأسهمسقطمنالمورشتيويسمىالصغارالأنبياءسادسمنميا.)3(

أسلوبفييشبههالذيلأشعياءمعاصزاوكان،فلسطينمدنمن"جت"بقرب

)369(.المقدسالكتابقاموس:انظرمنيما.سفرصاحبكتابعهونهج

.3-ا:4منميا)4(

)168(.والدولةالدين،الطبريربنبنعلي)5(



الأودىالستةالهبريةالقروتكاخلالالنصارىالردعلئدتبجهودعلماءالمسلمين

:فيقولالنبوةهذدوفائنوإرماصاتصلدغييومحم!بالنبيأضعياء

ووقار،زندكروىقدفإنهفاشربي"فقوميأشعياء:))وصتهول

بنوكيأتوك،يجتمعونفإنهمحولكبعينيكانظري،عليكالله

يتسع،عدوكويقرع،وتزهرين،ينتسصفحينئذ،عدواوبناتاك

ز)نبايوت")1(وسادات،إليكتجتمعقيدارغنمفكل،قلبك

تغل!تفلاوالنهار،الليلفيدإتماأبوابهاوتفتح،تخدمك

")2(.الربمدينةمدينةذلكبعدولدعين،قبلةويتخذونك

أيضا،إسماعيلولدت""نبايووإسماعيلولد"فقيدار"

وهلالمتهدس؟بيتخدمةإسماعيلولدكانمتىفأخبرني

قولفاعتبر!وو،هـحمدالنبيعهدعلىالىقبلةمكةاتخذت

دليلا")3(.بهذاوكفى"قبلة"صتتخذيومئذأشعياء

ونصأخرىقرينةخلال!منويبرزهالدليلطذاويؤكد

"ارفعيأشعياء:"وقالأسا:فيضالطبهـيربنبناضهـعلي

إليكتميلأجلمنوضنهرحينفستبفجي!تحولكمنبصرك

أرضكوتضيق،الوابلةالإبلاقطرتغمركحتىالأممعساكر

وصفتالتيالعربيةالقبائلبعضينتسبوإليه،لإسماعيلالأكب-الابن:نبايوت)1(

)3391.المقددى!الكفابلمحكرش.مواشيهانجكثرة

.14-6:4أشعياء)2(

الطبرقيربنبنعليعندومثهمها)277(،اللبانها!اتمقامع،الض!رجيعبيدةأبر)3(

ا(.آ2,)161ع!هلمجبينمحمدةنبرإثباتكأوالدولةالدينفعجما

طهتلاويماتشهـحمدالمصست!ارافى"صلامانبيهـحمصد:ف!باكذتفصيا!وانظر

.)4"(



كاالنصارحطعلىالرفيجهه-دعل!كاءالمس!مين

الأولىالستةالهجريةالقرونخلال

مدين،كباشا!أليكوتساقإليكتجتمعالتيالقحطراتعن

رصالاتويخدمكقيدار،إليكوتسيرسبأ،أهلإليكويأي

."11(نبايوت

أولادمنيكونونالبيتسدنة"أي:ديخدموكيعني

")2(.المتصلأدالاطهذااعتبروا،إسماعيلنسل"نبايوت"من

لصردفي-الله-رحصهمالإسلامعلماءويستمر-22

فيقوللمج!دعههـلهمكانهيالتيوالكعبةم!ة،أوصاف

في-الله-رحمهجهودهيبرزمماالمقامهذافيأبوعبيدة

والعميقالتاموفهمه،المقدسالنصبارىكتابوتتبعاستقراء

ا!له:عنأشعياء"وقال:لفيضوفقراتهوإصصحاحاشهلأسفاره

)3(")4(.الكرملجبالوبهاءلبنانكرامةالبادية"أعطي

المتهدلس.وبيتالشام:ولبنان،مكةفالبادية

مكهفي"ودنشق:ذلككأإاللهع!تأيضاأشعياءوقال

الفيافيوتحون،النهلاةأرضفيوأسوا!تى،قناةالباديةوسط

تمربلاطربتهناكوخكودتومياها،ينابيعالعطاشوالأماكن

سباعبهيكونولا،هناكيضللاوالجاهل،الأمماأنجاس

أشعياء.سفرصت)65!الإصحاح)1(

.(اy،)161والدواتعالدين،الطبريربنبنعلي)2(

.(AAA)صت،المتدسمالكتاب:انظر،ادجصةأي:ما!ال!)3(

.352:اشعياء)4(



الأودىالستةالهجريةالتهرو!كاكأدلألالثصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

بنعليويزيدال!خلححمين")1(،مصهناكويكونأسود،ولا

السابهت:النصفياللهعنأشعياء"قولهنا:الطبرىربن

النعائمحتىاوح!بناتمنالبرحيواناتوتحمدنى"ولتسبحني

منهالتشربالأنهاروأبرهـيتالبدو،فيالماءأظهرتلأني

منتقدمفيماشاكاكانفمن2(،)...0"المصطفاةأمتى

إلاتكونلاالنعائمأدنىتجاهلأؤجهلإنلهعذرفلاالنبوات

البواديلسكانضربهمثلاوالنعاسمالثعلبذكروإنمابالبادية

.")3(000والفلوات

فيالموجودالأسودبالسجرالتصريحأبوعبيدةويضيف

اللهعنأشعياءؤ)وقال!:بقولهالمقدسالكتابفىالكعبةيةزاو

لصسهيههـدنمزسسهانذاالأسود:ال!جرويذكرمكةفيتعالى

كالتفمنمكرمةزاويةفيمقرهح!هـا،اللهبجماوهوحجرا،

")4(")5(.يستعجلفلامؤمخا

)2(

)3(

)4(

()3

النصم!وباق!بوالصحراء،البرية:منهوبدلأ،مكةذكردون9،-356:أشعياء

.بمعناه

11السابهتالنص - i : ro.

)1157.والدولةالدينالطبرعجما،ربنبنعلي

.28:16أشعياء

مكةوصفتفصيلويننحر)378(.الصلبانهـاماتمتهامع،الشهـرجيأبوعبيدة

والتر!انا،نجيلواهـاةالضشياللإلصلامنبيهـحهمد:فيئأشعياءسص!فيالمكرمة

اليي!دكتابفيورد!صمامحايههـمح!كد04(،-)37طهطاويص.تمحمدأطمس!ثمار

=د.ساب!ا،الرومانيةالكاثرنيكم!ةالكنيسةسسب!،كلدافىبتجامينلدينهيدوالمنحارى



كاالنصارىالردعلىفيالمس!مبتجهو-علماى

الأولىالستت!الهجريةنالقروخلال

منبنصليأتيالمتطببيحيىبننصريأتيثم_23

قال"متى""إن:فيقولءلخفمحمدبنبوةبشارتهعلىالإنجيل

له:اصاقاالمسيحرأىحينزكريابنجيى"إن:نجيلهإفي

جعلتنيقدأشطوهايديكعلىأعتصدأنهـحتاتإني

cc(.11كذلك

بعديجيئءالذي"إنأيضا:زىصيابنيحيىوقال

عناهشالذي،معهبل،بعدهبجيءلموالمسيحمني")2(أقوى

!يو"31(.هـحماالنبيبهالمرادبل،المسيحغيرب!ذلك

ل!حمدالنبوةعلامةأنالطبريبنعليويذ!-24

مذكورلى!الشريفكتفهعلىالموجودالنبوةخاتموهولمجية

الخاص!الفصلفيأشعما"وقالى:فيقولالمقدسكتابهمفي

")5(،كتفهعلىسلطانهلناووهبلودمولناولد"إنه:عشر
.)4(

فهذا،النبوةخاتموهو،كتفهعلىنبوتهأنهاذاقولهومعنى

!1(

(2)

)3(

(4)

)5(

.(23-52)داودالأحداعب!

.61-3:13متى

3:11

)185.الأيمانيةالنصي!ة،المتطبيحىبننصر

ك!بعلىألىتتوألتيوالتبهديلالتعديلحصثرةولعا!،صحبحغيروالضمذا5

ذلك.فيالسببهيالمقدلتالنصارء!ا

و!ئيسأبديخاوأباقدبهـا،إلهاعجيبباسم"يسمى:النصوتتمة9،6:أشعياء

الحقعلىمملكتهأرحصانيثبا،دائمسلامفيومملكتهقوة*ادفيسلطالها!لام

".ذلكتععثا!التهديرالربة!الأبدإإلىالانصت،لوالعف



ا!ولىالستةقيالهجرالقروذخلال1اههىرالنطعلىالردفيالمسلميفىءعلطجهه-د

وشاماته")1(.صوهـتهإلىوإشارةلمجيهايتهالنبيبصفةتصربح

النصرإنيالعالموهوالطبهـيرباتب!تاعليوياهـيد-2فى

كتبفي!هـحمدالنبيبمق!رمالبشاراتذحرفيسابقا

عليهبمحمدوبشارته))صنفيا")2(دنبوويضيفا،النصارى

أيهاالربيقول:الشيصنفيا"وقال:فيقولطوالسلامالصلاة

أظهرأنحانفتهد،للشهادةفيهأقومالازتياليو!فهـجواالناس

عليهملأصبالملوكوجميعكلهاالأمممبحشرحكمي

احترافاكلهاالأرضفسفحتروا،سخطحبوأليمركأي

ليازوقواال!ختارةاللغةللأمأجددالثهنا،هـنكيريبسخطي

ويأتونيأبدا،وأحدةربقةف!ب5هـيعبدوهجميعاالرباسم

كوش")13.أنهار!عابر!تالأيامتلكفيبالذبائح

بمثلاللهعنوأخبر،بالوحينطققدأسذياصننهيافهذا

اللهإلاإلهلاأدنىتشهدالتيالأمةووصف،أصحابهأدىما

منبالذبأئحوتأتيهعبادتهعلىوبجتمع،لهشرياكلاوحده

الأنهار.ومعابرالسودإنسوأحل

ليحسالذيالمبينالعربياللسانهيالمختارةواللغة

147(.،)146والدولةالدبن،عبالكلبرربنب!علعب)1(

أسفارتاسعوسفره،م!الىابعالجيلأنهإذا"؟ت"حزإلىنبهيعودص:ع!نفيا)2(

قاموس:إنظ4.قبلسنيقبفعوتبنألحبقوقمعاهـهـا"صنفيا"!صاذالصغا!الأنبياء

545(.،)54ءالمكتهدسم!الكتاب

نجمعناه.\"-/\30صنفيا)3(



كاالنصارىفيالردعلىجهودعلماءالمسلمين

لىالأ؟لستةأالهجريةنالقروخلاأ!

فطضاالأممبينلضاعتقدالتيوهي،روميولابفارسي

أخهفحاشماالعبرإتةفأعامنها،لهمجددبماوتجددوابها،

وكذأسكسوريا،قطتجاو!-تفماالسريانيةوأماالأنبياء،

إيرإلت،مدينهالفارسبترتجاوزتول!،الرومتجاوزأصمالرومي!

وبلادالتركوبهـادقيالترابمنقطعإلىالعربيةوظك!!ت

الهن!ل")11،

إرميانبوءةماتوردماالسابقةصنفيانبوءةويزيد26-

إرمياعضادوقدأتخمعياء،بنبوءةشبيههأيضاوعى،النبي

مهبج"إني:يقههـلحيح!اوالمأجيدبالتأكيدأص!حابهنبوءات

لاينهمأمةقدجمةأمة،عزبكأةأمةالبعدمنإسرائيلبنعبعليكم

صبار")12.هـحاربوكالهملسانها

لمالتيال!هـبكأةالأمةإهي"فهذه:يحيىبننصويقول

ص!ار،محارع!وكلهمولغتها،لسانهاإسرائيلبنواتعرف

لسانعل!!إدلهذكرهاالتيالجديدداللغةأصحابوهم

صنفيا")3(،

علىتارلالتيبالتهرائنحافلةطويلةأيضا"إرميا"ونبههـة

لمجي!)2(.محمدبمبعثالبشارة

)1(

)2(

(r)

إغ(

1172.،)1/11والدولةالدين،يالطبرربنبنعلي

.11_46:9إرماسف!،معناهمنو!هـيباأجدهلم

11/1(.الإيحان!النصبصة،-حيىبننصر

ا!داني=حنجنجاميندينهي!شفيسي!البرإرميانبهـءهفيص!؟خالموالبثاراتخحلفقد



الأولىالستةالهجربةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

نبوءة)1(دانيالسفرفيالمقدسالكتابفيجاء-27

دانيال"أنوملخصها:لطولها:كاملةنقلهايسوخلا،طويلة

،الشيطانمملكةأيالظلامقوىتمثلأربعةوحوشارأى

يدركالذيالمختار"الله"لمنمعبعدوةالأربعةالوحولشوهذه

علىوذلك،اللهووحيالمقدسةوالكتبالحقيقيةالمعرفة

ظهرولكناضطهدتهمالتيالأربعةالامبراطورياتمنالنقيض

تختلفالقرنهذاطبيعة،الرابعالوحشرأسفيصغيرقرن

السماءإلىنزلاللهأنبحيث،الأخرىالوحوشطبيعةعن

حضرتهإلىدعاثمبالدمار،الرابعالوحشعلىليقضيالدنيا

والملكوتوالمجدالسلطانوأعطاه"الإنسانابن"أيالبرنالشا

وتكونالأبد،إلىوالألسنةوالأممالشعوبكللهتخضعكي

القدير")2(.العلياللهتقدسالتيالأمةهيأمته

إسلامه،بعدداودعبدالأحدبالبرفيسورالمعروفسابقا،الكاثوليكيةالكنيسةقسيس

"بالإسلاميبشرالذيالنبي"إن:قالحيثبالإسلامإرميابشارةذكرهماأهمومن

النصوصمنواحدةإرمياذكرهاالتيالعبارةهذهاعتبروأنا:قالثم28،9:

النبيإإن:المقدسالكتابفيوهي113(،-)155صالقديمالعهدفيالذهبية

.واحدةاللغويةمادتهماأنولاشك"بالسلاميبشرالذي

القدسمنأخذثم،يهوديةمالكةأسرةمنمنحدراأميراالأصلفيكان:دانيال(1)

بأبلفينيوخذنصرقصرإلىاليهودأمراءمناخرينثلاثةمعالبابليالسبيأثناء

الإمبراطوريةوسقوطالفارسيالفتححتىهناكوعاشالكلدانعينعلومدرسحيث

كتابفيوردماانظر؟نيوخذنصر.بأبلملكحكمفترةفيبدثوقد،البابلية

)96(.صداودعبدالأحد.د،والنصارىاليهود

.Vدانيالسفر)2(



الاولىالستةالهجريةالقرونكاخلالرىالنطالردعلىفيجهه!دعلماءالصملمين

الرؤيا:هذهعلىمعلقاالطبري.ربنبنعلييقول

فسرهأكثىهـمماأفصاحإلىلاتحتاجمنورةمفسرةأيضا"و!ذه

عظيماكالنإنهقالالذيالرابحفالحيوالت،السطلامعليهدانيال

فيجاءالتيالمملكةهذهتمثالهوعزيزاقوياهائلارائعا

!يهالنبىبأدنتشهدأيضاوهازه،المملكاتأعظمأنهاالىهـؤيا

فلموتناهتبهتصساكلهاالنبواتوأنوخاتمهمالأنبياءآخر

وأنبأ،ساقتوإليهالمتقدمةالنبواتدلتهذاوعلى،تفجاوزه

وأوجب،طويلبدهركونهقبل،أنبيائهألسنةعلىالعبادبه

المسدودةالأستارورفعالنافذهالبصائرب!وقوى،اد!جةبه

له")11)2(.

)11

)2(

182(.،)181والدولهالدين،الطبريربنبنعلي

الساب!:"دانبال!"رؤباصت،السابهتالقسيسدإود،عبدالأحدفيسورالبرهليتهه

يأكأثم،الرسلوخاتمالبشرلأعظمالنبويةالبعثهعننبوءةوأوضحأروعلعلها"5

الصغبهـهوالقرنإن:فيقول!ال!ؤياكأالطبريربنبنعليرأييخالفاخر+هـأي

العالمهوالرابعوالوش!الأيهـ،قسطئلينعشر،الحاديالهـومانيالإ!هـاطور

تساقطتكماأمامهوتساقطواالثلاقةمحنافسيههـ!مقسطنطينلأنالكبهـ،الر!ماني

.يقوكثم،لهفعلىالكثيرةالأدلةمنوغيرهالصغير،القرنأمامالثلاثةالفهـون

وسحتىلتدهـالقرنأرسلالذيالإنساناابنأواد"برناشا"أنالنصمنوالشاهد

لثخحح!يا!ابتداخيحاولرنومهماع!ي!،!هـهـحمديكنلمالرومانيةالإمبراطورية

!جميغ!حيدالأنتهافتا؟يكونأنيعدولاذلكفإنالإنسانأبنبدوراللقياغيره

اللإنساناب!نرحلةولأن؟الاخرينووالأنبياءكالمسيحقبلهوليس!قسطمنينبعدجاء

لمحيئالأمئكلا!إهـدلكذلك"0!والم!!اج"الإسراءأحادثةمعتتنههقالسحابقف

8(.آ-آ)9صينإلمحمدشجكة،داودلعبدالأحدوالنصار!االيهودحصتاب



الأودىالستةالهجريةالقرشدكاخلالممطالنصارعلىالردفيالصملميىتعلماءدجهه

2-Aلاأحبائي"ياللتلاميذ:قولهالتلمعذإنجي!!فيجاء

الله،عندمنالتيالأرواحميزوأبلروح،بك!!تؤمنوا

وكانجاءقدالمسيحيس!عبأنيه!منروحكلأصساواعلموا

كالتالمسيحبأنمنالأيزروحوك!!،اللهعندفيهـمنجسدانيا

البشاراتهذهأكثرذكروقد"11(،اللهعندمنفليسجسدانيا

الإماالهشمرحاأوعليهاتحليقدونلهاولمىهـداهـجرداذ!هـا

)2(.اللهرحمهالماوردي

جسدانيوأنهجاءقدالمسيحبأدت!النبيامن"ولقد

ب!هادةإذا!ههفهـوحه،عىهـيمإلىألقاحاو!لمتهالدروحوأنه

منوروح،عزوجلاللهعندمنب!هـدصادقةروح،وغيرهيوحنا

1()3(.اللهغيرعندمنإنسيولاجسدانعبغيرأنهزعم

والنبوءاتالبشاراتبعضفهذهوبعد

،المقدسالكتابفي!هـحمدالنبيمبمق!ل

أخبوتالتي

كثيرةوهي

()1

)2(

!31

الحقروحالأبامنإليكمأناأرسلهالذعبالمعزيجاءما"ومتىب!حنا:كأجاء

.الطبريربنبنعلينقلهكماأجدهولملي"يشهدفهوينبثؤالأبعندمن

)185(-صرلمجليمامحمثدنب!ةإثباتفيوالدولةالدبن

عيسىإشارة21-4:91فيبخيمبصحمدبثارةمنبأ!!يوحناإتجيلبشرولتهد

عيسح!غيرنبيمتدمإلىالإشار!02-1:91وفعبأورشليمص!تغيصهـالقبلهإلى

رلص!4السلامعلبعيسىأنيان4وفي14:13وفي.نجهالييهود!م!!هخهالسلامعليه

.وحدهاللههو4الإلاوأن،شتهط

هدقدم1181،ا-7صإاالماوهـديهـحمدبتعليالحسنالأبيالبودأعلام

.بيروت،مالعلرإحياء*ار،سكرشريفهـحمد.عليهوعلىت!ضرحه



كاالنح!ارفالردعلىبعنماءالمسمبتجيوث

جدا)1(.

لأولىالسذاي!لهجراذولقراأ!كأللا

الجيهلولكن،الصبحفلتىمنأوضحمحنبوشهودلأئل

حسماومن!هـوهاومنعها،و!حودهادفعهااعمىبحملالنوالهه!ى

أبصخرهموعكسمعهخوعكقلوبهمعكاللهختم):قائلمنعزقال

لاففتمعمىدبهئمضم!الو(!م!و)2عظيوعذاثولهمغمثموو

6!يهمكماثهـ31(.يزجعون

في3،أرا"التنالقديمالعهذعنالنقلهنأكثرتولقد

،ودانيال،وإرميا،وصنفيا،ومنييا،أتمعياءأسحفارمثل

عندالمقدلمرالكتابلأند؟اليههعن!لمتهدسرهومماهاوغي!

فالنحمارتوالجديد،التهديمالعهدىيحويإنماالنصارى

معابيهاويضصادج!يدوالعهدالتهفيمالعهدمقكلالطيقدسو

المقدلس.الكتاباسماعليهيكللقوتواحداكتابفي

ويرف،الملىحتهةالكتبمعالتوراةهوالتدىيموالعهد

يحمدصاقلر%حكامهفيمنسوخالقديمالعهدأنالنصارى

)4(.الكتابقداسةيحتقدودنأنهمإليلاتشريعاف2،منبشيء

)1(

)?(

(r)

)4(

والإتجيا!التوراةضبالإلصلامنبيالثارة:والاستزادةللاستهـتهححماءذلكفيويراجع

-تديكدلإ-هـاهيموالزاناالبمانجيلىوإالتوراةشيئومحمدالسئتا،حجازيأحمدد.

داود.عبدإلأحدللدحضوكأ"-النصارىأليي!*ك!ابفيور*ك!ثا!!ومحيثدأحمد،

)7(.يهألا،البترةرةلم!

(.)80الاية،البمرةرةس!

)165(.ص!النصرأني!دقياليبالأإباناسيدرا!ات،الخلفس!د.د



كاالنحهـارلىجهودعلطءألصلمبتفيالردعلى

الأولىلستهأالجرقيونالترخلاك

جدا)1(.كبيرتشاب!وان!والنصبرديةالي!وبين

النبوءاتلبعضذكرهبحدجيىبننصريتهول

لكمبات"وأعرظبجم!4:مىحمدةنبمصدقعلىالدالةوالبشارأت

وجحدتم،فدفعتموهالص!دقلكمووض!ح،فأنكرتموهادحق

اللهجايتالطالين)ولبهنتعرفوق4عماوعدلتم،ماتعلمون

ثه)2!!ع-تححدون

يقولمهـ)3(!يوعدونألذىلو!هممن!فروال!زين!ف!تل

:!هـحمل!عنالنصارىعلىال!دفيمنظومتهفيالبوصيري

شركاءجحودهفيوهموالأناجملتوراتكمبينته

عشواءقلولالمعنبهازالتشمابينتهمايقولواإدن

الخصماءت!دوبالحهتبحتىقودأاقميطالفارهومن

سيناءأخبهـتكموأمامثلعنفارانجبالأخبرتكم

أشعياءيقولهما!فاسمصقديسالمهصينمنوأتاكم

الشهداءنحمكاددكتمتهوظلماوأنكووهعرشوه

181(،،حاإ؟صسيناءفيالمسيحقيامةالمقدس!الكتاباكتشاف،نجنتليبجيصم!)1(

.!م691د)،هـلىلأاالطبعة،مثك!،للن!نرءسيت،الطريخحيهـحصداسيا:ترجصة

.(rr)الإي!،ايئنعاملصهـكأة)2(

.(آ.)لإب-ا،إلذارباتسأ!شة31(



كاعدماءالمسلمبتفيالردعلى(لنصارى6جهو

الأوشالستةالهجويةو!القرخلاأ!

الثانيالمبحث

منالنصارىمصقفببنفياللإسلامعلماءجهودفي

ذلكفيعليهمدوالىوالسلامالحلاةعليهمعجزاته

واضحاتباياتوأنبياءهرسلهتعالىاللهأبدىلقد

جلإدلهتوحيدإلىدعوتهمفيعزائمهم!توتفهـيتؤازرهم

منيدعونهفيماصحدقهمعلىوتدل!،بالعبادهوإفرادهوعلا

منتعالىاللهأرسلهمنلكلثابتأمروهذارسالد،أونبوة

أس!لامإأ(.اعليهموالمرسلينالأنبياء

:لمجقالأنهالص!حيحينفيجاءماالمعنىحذايه!كد

مثلهعلىامنماالآياتمنأوتيوقدإلاالأنبياءمننبي"ما

أكونأنفأرجواإلياللهأوحأهوحياأوتيتهالذيوإنمالبشر،

)2(.((القيامةيومتابعاأكثرهم

اللهأيدهوقدألاالسلامعلمهمالأنبياءامننبيمنفما

ضدصراعهفيتعينهونبوتهفيصدقهعلىتدلبحناتبايات

وإضكارهملهفهـمهعناددرجةحسبعلىكل،أ!المكذبين

(2)

!بأبيللعلامة،الشريعهصاحبأحصهـال!وم!هـقؤالنبوةدالأئل:العكعخىلهذا!نظرو

.!أ110/البيهقينيالخرالتالحسبتبرأحمد

!أ!لط،الههـحيئفى!لكيف:باب،أنالزفضائا!:كصإب،الففحمعافيأريح!ح

وجوب:باب،اللإيمان:كتابمسلموصحبح)671؟(.رقم)5/!ع!(نزن!عا

ا(.فى)1342!)1/بكيههـحمدبنبيتالإيصانا



كاإلردعلىالنسركتفي!جثودعلماءالمسلمبت

الأوشلستةايةالهبرلقرقناخلال

سالته.ا
y

ف!هـأعظم،حصافةالناسإلىصحلىجيب!هـحمل!رسالهولأدن

ومتنوعة،كتيرةبيناتبياتتعالىإدلهأيدهفتهدالأنبماء،

مناسباتفيبذلكص!لىجمب!عنهالنقا!تواتركما،ومعنويةحسية

والسننالصحاحكتبفي،كثيرةوقائحوفي،عدبدة

هـتوغى!هااصمغازيوااريخ!التوال!ير،وكتبوالمسانيد،

الكتبهذهفأص!حاب!،لمبهـفبدرإسةتحتنيالتيانكتبط

حضرةاياتاللهلىرلمسيدعلىلخيرتقدأنهعلىمتنهقودى!لهم

حضرواالذ!نآ،اللهرنحموالطالكرامأصحاب!نقلهاظاهرة

ماهذا،دفعهيمكمتلانخمااترامترن!لاالآياتتلكظ!هـر

.وزمانوقتكلفيالمسلمينجميععليهي!نهق

صددتىعلىالواضصةالادلإلاتوالكثيرهـةالبشاراتومع

سبهتوالتي،المقدسةالنصارىحصبفيصيلى!هـحمدنبوة

علىيصزونالنححمارىأنإلاالسابه!،المبحثفيتفصيلها

يم!تلابيثعندهمثابتةإنهامع،!وأمحمدنبوةإنحار

ومتكبرمعاندهـجاهلأوجاهلمنإلاإنحارهاولادفعها

و4.والإذعانالحقلقبومنوتكبرهعنادهيمكلنعه

الزيغأعلم!تنهجهمعلىسارومنوالنصارى

أنكروابشا!ات،منعندممثبماماأنكرواحصماوالضلال

صتاي!صماتجماللهأطرسزيدعلىظهرتتكودنأدنى-وزورأأضلما-

اليماخرين.الأنببءأيديعلىمثلمأالآيات



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

"وقلتم::المتطببيحيىبننصرالمهتدييقولحيثما

يأتلموأنه،المعجزاتدون)1(بالسيفجاء!م!محمداإن

الأنبياء")2(.منتقدمهمنمثلبأية

ءلمج!،محمدالنبيمعجزاتمنالنصارىموقفهوهذا

مستندبغيروالجحودوالإنكارالكبرعلىمبنيموقفوهو

علماءذلكأثبتكما،عليهيعولونأوإليهيستندونصحيح

إبطالهممعرضفيالأولىالهجريةالستةالقرونفيالمسلمين

!ي.اللهرسولفيالنصارىمزاعم

الستةالقرونعلماءمناثنانالبابهذافييبرزولعله

ربنبنعلي،بذلكخاصينبمؤلفينالمبحثهذاأفردا

!ي!،محمدنبوةإثباتفيوالدولةالدين:كتابهفيالطبري

إلىإضافة.النبوةدلائلتثبيت:كتابهفيعبدالجباروالقاضي

إنكارهمفيالنصارىعلىردهممعرضفيغيرهمذكرهمأ

لمعجزاته.وإنكارهم،!ي!همحمدلنبوة

أعجب"ومن-:الله-رحمهالخزرجيأبوعبيدةيقول

تعالى.اللهشاءإنالقادمالمبحثفيعليهاوالردالشبهةهذهتفصيلوسيأتي)1(

913(.-)138الإيمانيةالنصيحة)2(

مطاعنعلىردهمعرضفيالهندياللهرحمةالشيخذكرهماذلكويؤيد

بعضفيتلميحاويؤيده)4/1356(،الحقإظهار:انظر!.النبيفيالنصارى

ص"محمدع!"كتابهفيإيرفنغواسنطنذكرهماالاخرببعضهاوتصريحاالمعجزات

د.هانيترجمة:الكتابانظر:.بالأسطورةوتسميتهاالإسراءتكذيبمن)177(

العربي.الثقافيالمركز،نصرييحيى



2651النك!ارىعلئال،د!نيالمسلمينعلماءجهه-!

الأولىال!مذيةالجرالقرون%للا!

وهذاصلطهصيي!،رسولهم!بركأاتننهيهمالد4علىأساقفتكمتوقح

إليهاذهحتذةوالشرالسفسطةمنوباص!،الههـقاحةمننوع

وقد،ادحقبمقامعسهم)9-9صلىلمج!همححماأوجعحينمضلوكم

مفاأ!جب!ضمحححداأعطىإدلاآبةنبياأدلهيعطلمأن!علما

أدىعلىتدللىلعادةخارقةواحدةايةأنهـحالةولامتلها،أو

الاياتمنأوتيضدص!يالهوالنبي")11،عليهكاذبابهايؤيدلاالله

إشكثيو.الشيء4نبوقعلىالدالةوالم!جزات

))ثأنأ:المقامهذافيأيضاالطبرىرب!تبنعلييق!!ل

لتومبرهان4فيماوالسلامالصلاةعليهاياتهمنذا!

يأتي:ماإلى!ؤام!جركأاتهقسمتولقد")2(.ينصفون

حصماووقو!أنحيبباالإخبارمنالقى!الطفيجاءماأولا؟

أخبر:

ل!لنصارىشبهة-الله-رحم!الطبريربنبنعلييورد

شيليسإ:4"وقادهـا::ل!فيقرعلييهاوبهـد-الباب-علذافي

آيهذكركتابهفييكنامنوإنجمي!!للنبيايةذحصالقرآن

....،حهالتصديىيجبلموخبههـة

بالآجةفليخبرونا:بقولهمعيممتنؤلاعليهمفيرد

فلم،ذلكبهـجدونالمفإنزبورد،فيالنبينداودجودةالمو

كتابهشيوبردولانبيعليهيتنبأولمنبيا،سموه!جةونجأمحأ

1;)

;Y)

891-)نأ!حلفااهاماتمتها! 1،)V9

)8ا-(.!ثغهـحمدنب!ةإثبتفيوالد!ا-الدين



كاالردعلىالنصارشفيجهه!دعطءالمسمبت

.(1")؟ي!آذكر

ألأولىالسذيئالثجرالقرونخلال

البالمحتهذافي"وأبدأ:لهبضعليهممفحهـملاردابهـدثم

ايةجمووللنبيكانلوأنهالمخالفيقول!لئلامنهالضأنفيبما

موسئإياتوالإتجيلالتوراةفي-صذكمافيه،لذكرت

عليهأيامهفيظهرتالتيآياتهشمن،السلامعليهماوعيسى

وإحدةليلةفيبهيأسصأنهالقرانبهاوشهدوالسلامال!طلاة

اللهقههـلوهو،الأقصىالمسجدإلىادحراما!مسجدامن

إل!ألحرامصالمحمتن!مثىلحلابعسدهءألمسرىالذىسبحن):عزوجا!

.ءالتنآمهو)2(منلنرلهوحولمبخركناألذىأي!فضاآ!منجد

مسافةقطحوكيفأنى،ذلكأنكرتالعربكانتوقد

اللهأبههـبك!هـ-رضيفأتاه،واحدةليلةفيوجائياذأهباشهرين

ولقد"نعم:والسلامالصلاةعليهفقالذلكعنوسأله-عنه

همعيروإنلهمإنأءمنفشربتنياموهمفلانبنيبعيرمررت

سوداءإحداهماغرارتانعليهاأورقجمليقدمهاالآن

أقبلتقدبالعيرفإذاالثنيةالقومفابتدربرقاء"والأخرى

وهيمدنعا،لآيتهوايجالفلميقدمها)3(،الأورتوإدجمل

)2(

(r)

1914.السابقالمرجع

.أ:الآبةالإكصراء،سو!ة

مقوهـهـهمالكبنأن!م!حديثمنالشخانأخرجه،والم!هـإجاللإسراءحديث

الصراجوالإسراءشصقيذك!!فيهجاء&يلوهههـحديث،عنهمإلتهرضيالصحابة

إبم،المحعر.بب،الأنصارقبمت:كتأبالنتحمرابىخاريصحبح.انظ.بحاملي

-الإسهـاءا.باب،الإيمان.مس!أبمتابهـ!ح)13887،برقم2(2"-02لهـا71



كاالنكارممطالردعلىب!جهودعلطءالمكسلمين

لأولىاالستةيئالهبرت/نقرشكأللال

أهلعليهاسجمعالقرالبفي!!ص!دةكافيهصربحةلعمري

ضرا")1(.أال!سملا

االبماسراءحادثةعلىعبدالجبأهـ-معلتهاال!اضيويقول

الإس!اءقصةعنحصلماص!لىجمجهتهنبىدلائك))ومن-:والم!!اج

إلاتكنلملوالتيالبيناتوالإياتوالمعجىكأاتألمعراجوا

هصيرهمنها:،نبوسهعلىالدالألهفيوأغن!لكفتهذه

فيهتردالتيبالوقتإخبارهومنها،واحدةليلةشيعهورجص

؟العيوبمنهذ!فيفكمتهـد،سبيكأيوعلى،قريشعير

؟بالعلمط!هـيهتوما؟علمتمكيفقال:منع!!بهـدثم

يتلى،قر%!اوجحلهبالإسرأءاحفتثدصرجمليووأف4اععمناقد:بقوله

،والنصارىالي!هـدويشفمنأعدائهجميعهذاسمعوقد

عثر3علىوأحرصهمعاليهالناسوأممشدوجيرانهمعهوهم

اعتقدتد!منأصحابهوطخالك،فمهيكونعيبأولهتكون

بحفجلاوعاقلصادقنبيالأنهإلايتب!4ولمونبوت!صدقه

عاقل،إلايفعلهولا4،أبرهايقوملابهكاوولي!عدوهعلى

،العقولفوقماوليهعنففلا3عدوعند!غاللهرسول!وعقل

أحايصدقهولاأحايتبعهلاوبرهانحىجةدولتهذ!فعلومن

مث!!يدعيأنيمكنهأحدفكل،اتبعهضدمنعنهيرجعبل

.(1آ2)قمبى!641-ا؟1/5)ا!لمعرهـ!

67(.-)65ص!هـح!دالنبينب!ةتإتبي،والدواخ!الدين)1(



كاالفارء!الردعلىفيالصصلمينعلماءجهود

لأولىال!تفاإلهجريئلقروناخلال

واتضىححا")1(.قامتقدنجذلكأدحجةأنفتعلمهذأ،

م!صغمبيناالل4رحمهالطبريربنبنعليويقول

فيتهول:يمالكلانالضيكاأنجرناالتي!وام!صاتهمنأضهـى

المشم!!هـنآذاهلماأقكتابهفيئالنهذكرهأالتياياته"ومن

أناضبماتمشر؟يمنعنوأعرضقتؤ!ر!افأضدعمالو:لهقال!بواسحتهـكأؤا

.(2!مهووثيابرايفك!ت!كزءأكفتنأ!

،تفسيرهفبول!اثنانفيهبختلفلاالقرانفيفه!ذا

بهؤونيستيىكانواالمشركينرؤساءمننفرخمسةأنوحو

كاتهـاإذا:لها-وقاالسلامعلبجبري!!عليهفنزلويه!ذوأير

عليهم،ومنزلهبيمشاعلهفإنيأتجطمافيهماللهفسلبالبيت

فتهال!،ا!وافافيلهب)3(أبيبنو!هـلهبأحدهمبهفمر

()1

!2(

)3(

.بتصرت!05-4آ/1)لنبوةائ!!الأدتني!

.59-49:اللابقيالحجر،سورة

النبو-دلائا!تء":بعضهموقاللهبأبيجقعتبه:يقول!نالمغازي"وأهل

)1/338(.اصلبيهقييعها!صاحاأحص!أكفةومعر

تهدعوابهـوغيرعمأصحابالمشهوهـعند"ومن:تيميةإبنالإسلامشبخهـقال

يخطلقاأنابنيه!ؤأمرالنبيىادفلماأبولكبوكأن،لهبأبي-بئبةعلىص!

بديك،كلنرتعثماللهلرسواصافوقأل،الدخول!باكلثوموأمرقي4النبيابنتي

زس!لففاكقميصهوشهقبالأذىعليهتسنطشمأحبكولاتجنيلا:ابتكونمارقت

مكافيفيفي-اء!احتئقريشرمننفيرفيثخىهـج!لابك"!تاكحب!عليهسلط"الليم:الله

"ياويك.يقوكعتيبةثجعك،الليلةتلأالأسدنجهمنطافلبلا،"ال!رقاء"الهيقال

عديههفعد!ا،الشاباوأنابمكةهـهه!قتلنيئ،علعبهـحم!دعأكماإكليإقءثالله!مي

المسب=تدبدكلصتالصحبحادجواب"فزبحهبىألصيوأخذ،الضمبينستالأسد



إكا2النصارىعلىالردفيالمسل!!علماءجهود

لىالأوالستةاله!-يةالقرونخلال

مزبثمالأسد،فأكله"اللهكلابمنكل!"أكلك؟!ي!النبي

باطنفيكالنجرحإلئ!بهالنبيفأوما)1(المغيرةبنالوليد

عبديغوث)2(بندالأسهبهومر،وقتلهعليهفانتفضترجله

بنالأسودبهمرثم،وماتفستهيبطنهإلى!لمج!فأومأ

بص!هـهأعماللهم:وقال!ورقةوجههفيفرمىعبدالمطلب

)3(وائلب!تالعاصبءومركله،بذلكفابتلىولدهوأثكله

فقتلته،شصىكةأخمصهفيفدخلترجلهأخمصإلىفأشار

وهلك،فحافتفقأإليهفأومأالعطيله)4(بنالحارثبهومر

()1

)21

)ع!!

)4(

-392;/192.)l

!عماءومن،الساهليةفعبال!هـبقنصاةمن،هـخزومبنعبدأدثهبنالمغبهـةبنالوليد

بعداهلك،دعه!تهوقأومفحاداههراشيخىهوالإلصلإمأدركوزنادقتها،قريث!

.(8122/)اكسيئللكأرالأىرء:انظر.ال!اجدبنأصدخاوالدوموأش!!،بثلاثةالهسكأة

ص!هه،الشيختلابن!هه!،زهرةنجنعبدمنافبنوهببكعبديغوثبنهههـالأسه!د

يفهـل!وحصانح-حما"،ملوكلأء"!:الأصحابهقالتالمسلمينفقراءهـأىإذاوكان

الحمومفأصىابهأهكمنفخرجهـحمد؟"ياماليوالسماءمنكلمت"أمالمجؤ.للنبي

حتىمتبافرجع،دونهالبابوأغدقواهيعرفلمإلميهمعادفلما،وجههفأسه!ذ

48(.-)2/47الأثيرلابنالتاربخفيالكامل:انظر.مات

وطلاإلصلاماأدرك،الجاهليهفيقريشحكماءأحد،السهميهشامبنعمرو:هو

للزركاإبالأعلاماانظ!:.ال!اص!عمرهـبقوالدوهه!،عليهومات،كفرهعلى

.3/1247(

المستي!--أحد!ان،السهميسهمبنسعدبنعديبنيسبنالحارثهه!

فإذاويعبدهحىبر!ايأخذوكان،أمهالعطي!ابنوهو،صطهحعيالنبيب!ذونحصاتهـاالذين

رجلهيكانخدنثىإلى!!يلأومأ،الثانيوعبدالأولتركمنهأ!ترأى

.(خ)"2/8اكارخ!كأالكامل.منهوماتفانتنهض



كاعل!كاءألمس!نفيالردس!!إلنصارى9جمو

الأولىإلستةالهبريةالقرونخلاك

القومأجلةوكاتواالمستهزئينأمرلمج!النبيوكنهعب

.")1(وأعلامهم

وأهذ!مثلذكوأن-بعدعبدالجبارالقاضيويزيد

ماوهو،نبوتهودلائلمعجزاتهمنآخر"وبالمح!:قوله-غيره

نأإلىشركهمعلىيصرونأنهمبأعيانهمرجالفعببمكةنزك

وقدالدنيا،فيالخزيعاجلمنسيذيتههماللهوأنيمكوتههـا،

فلمالإسلامفييدخلودنىأنهماللهعلمقولمصنيعهممثلصنع

")2(.أولئكفيأتىمافيهمعنداللهمنيأت

لأشياءذكرهمعرض-فيعبدالجبارالقاضيويضيف

ألنو!!اخر:"وبالمح!:قولهوقوعها-قبلالقرانبهاأخبر

كانواصدللهسو،اللهرسول!أمرفيادحيلأعيتهملماوالعربقريشا

وطوإبرهـاهيمابنهفماتلمج!وو،ينالهغمأدنىإلىيستروحون

بذلك،قريحتىفسرت،عبدأدلهإبنهومات،يكنىوبهولدهأكبر

اللهفأنزلمحمد،إنبترفقدأبشروالبعفيىبعضهموقال

تإ!وآنحرلربكفصحل!لحأتكوثرأغ!ثإنا!:عزوجل

والعربيشفدياناتفانبترتالأتة"!مهو)3(صوشانئث

عينالدينذلكعلىيبق!لماخرها)4(،عنوبطلتكلها،

916.-)66ص!محمدالنبيئنبه!ةإثباتشيوالدولةالرين)1!

دإ.3)1/ةالنبىدا،ئ!تتثبيت)2(

.3-ا:الآيةا،تانكررقس)3(

(.فى)4/43فيابنتنهسبانشق-:الكرس!رةنزهـللسب)4!



كار!النحطعل!الردفبالمسلمينعل!ءجيهود

الأولىلستةأالهجريةونالتهركألال

عذ!وشيوقهر،وعلانو!هوسطعصط!عميووأمرهوضم،تطرف

وج!علىوردتثم،ت!تأدتقب!!بهاأضحضيىهـةلمح!عيى

وعلىقتل!وعلىعليهادثوبعلىوي!ماويغكحمب!غيفر

تم")1(.فماذلكعلىاحرصروقد،نورهإطناء

أخبهـمابعضبذحصأيضاعبدالجبارالتهانحمعبيستمرثم

عنفيتهولأخبركماحضولهثموعن،عهوفقبلإلقرآدت4ب

بمكة:غايووهونبهـتهدلائل"ومن:الفرسعلىالرومغلبه

لشدةفهـي!ثىخشوكيذلكفسرهـمالىغلبتانزهـساأتومحو

علىكتفاألينماترووكانت،والمسلمي!تالإسلاماعدىفاردس

عليهمياهـدماإلىنيصغهولأنهم،كتابأهكلأنهمالمسلمين

فارس!ظهورالمسلمينفساء،ويسفحسنونهاللهلىرسصأخباكأمن

بعدفارلسعلىستظهرالرواأن!يه4نبباللهفأخبر،عليكم

بذلكلوأشفرحا)2(،سيصدالصم!لمينغبموأن،سنينسبع

ألازضأذففى)صإيمبمألرو!غلبت**آالصلأ؟عزوجلفقان!تيتلىقرإخا

.!هو)3(..سنىبربفحفى!سيغلإو!تغلبكوبعدمفومم

أبيعلىغبهيهاللهرسوأطتلاهاالاياتهاذهفكألتشلما،الايات

إلىأبوبكرشخرت،المسلمينوبشروبشرهالححعمديهتب!

وأغضبهم،وجادلهموتوعدهمابذلكوأخبرهرا،المشرحصين

1193/ءالنبودا،ئ!!تثبيت)1( ،.)Ar

)3/893(.حثىابنتنهسيراشخرالهـهـا.سو!ةتهـهـتسبب)2(

.r،1،2:الا-ة،الرهـمس!!ر؟)3(



كافيالردعلىالنك!ارىجثودعلماءألصل!ت
الاولىال!متت!يهالهجرالقرونخلالا

هـببت")1(.فصلمااعمىوأخبركماوأغاظههـ!كان

فيوردتالتيالآياتمزكثيراالله!حمهينقلثم

أخبر.كماوحدثخامستقبديةربأم!وأخبرتتعالىإدلهحضناب

ما،*لكإلئ-أدله-رحصيالخزرجيأبههـعبي!ةيضيف

لأبرهةجرىعماسبصاقءإخبارهمنتعالىالثهكتابفيجاء

:شيقول!حدممودا،المسمىوفيله،ادحبشةملكالأنخمرم

المسليكيموأغنىالأوهاممنالإسلامطهرالذيلل4"إدحمد

الأإذلاكيقعرلاالنهار،مندليلاأوضحهوبماالنقائصعن

وفيلهاالأشرلأبرههفعلهماذلكأمثلةومن،تعا(اللهبفعل

ضيدفيهوا!دالذءبالع!امشعبوذلكمحمودا،الهـحسمى

نحوأهـصقيقدومقحمةاللهرحمهذكرثم،صلىغايههـحماالمرلصلين

هـتع!ليبهماللهأرسلوما،أمرهممن5تنوماأ!حرأمأالبيت

م!%لتإلىالس!جيلادحجاهـةمنمعهاوما،الأبابيلأعليرا

قودهو!!،اليومإلىباقياقراناذلكفياللهوأنزل،جي!ه

يهدهوفمححللوأآنى-براتفيا!بأ!بربكفعليهفترلصأ):سبحانه

صهـ-بمس!جيلصن!جارغترميهمئئأبابلطتراعلت!ثتموآزسل!تفحليل

.!م!)2(ما!وليح!صحفلمجحليخ

ال!خدخأيها"أكأ!ني:للنصىهـانيئ-الله-رحمهقالتم

نصاهـى،ي!هـمئذوجيشهالنجاشعبكالتوقدذلكاللهفعللم

)1/6ءالنبوةدا*ئلكتيت11(

الفي!!.س!هـ!ة)2!

بتصصكت.62(-



كارىالنصالردعلىضجهودعلماءالمسمين

الأولىالستةقيالهجرالقروتكأللأل

وكانتأوثانعبدةكانوالأنهم،م!ةأهل,تأمرهإلىبأض

؟.مترهـالأصنامبومئذالكعبة

اللهفعلهإمحماذلكأنلترينالحقإلىعدتإدنإنكأما

جة-،إبراهيمومقام،الحراماللهبيم!اولكعبة!صل!حمداجة

الحجفرضوإقامه،البيتذلكبتعظيمتعالىاللهعبدلمن

1()1(.إليه

الده-رحمهمالستهالقرونعلياءذكرأنوبعدثاتيا:

ي!ا.الكرالقرالطفيالهـاردةالم!جزاتمن-جميعا

المطالرةبالسفةوردتالتي!ؤمعجزأتهبذكرذلكأردفوا

وحكنير!ؤ،أصابعهبينمنالماءنبعمثل:الصى!حة،

بال!لاموادجصاداتادحيواناتفيوالتصرفوالماء،الطعام

ظعهرتالتعبالكثبهـةالاياتمنوغيرهاعاء،الالىوإجابةوالأمر

شيئاالستةالقرودطعلماء5ذحيث!يوواللهرسوليديعلى

ذلكوفيوف!عهالكثرةلهااستقصاءدونالمعجزاتهذهمن

لطال!الاستقصاءأردنا"ولو:الطبهـيربنبنعلييقول

هـانقاذه")2(.هدايتهاللهأرادلمنلشفاءهذاوفي،الكتاب

أنهبدربهـملضاهدهمندجميعوباشابهرتالتيايافلىومن

")3(الوجوه"شاهت:وقال،الترابالمشركينو!وهفيحثا

()r

بهـ.بتصر!274(_)72؟الصلبانهاماتمقامع

)4/21(.!ههـحمكدالنبينبوةإثباتلمحيوالد-لةالدين

81(.-85)3/الدلائلشيئالبعيهقيأض!جه



جهه!دعلماءالمس!تفيالردعلىالنكارقه

وقحلوا.فانهزموا،قبحتأي

الاودطالستتهالهجريةالقرون-لال

نداءسمعأنه-عنهاللهرضي-مالكبنألس!عنوروي

المفر،شمدةم!تتالبيوتهدمتاللهيارسهـل:يقولوهورجل

أف!؟قاكعلينا"،ولاالينا"حهى:والسلامالصلاخ4علبأطفقا

أقىبلمجحوو4وأق")1(المؤمنينعناتجالتالسحابةبعيني"فبصرت

وناد!ايريهبيمتيصشاأنفأمرأدخنددتىيومتمرمنبقبضتين

وشبعوا")2(.فأكلوأالحبيشفيإيهمنا

عنه-الله-رضيمحصنبنعكاشةسيفانكسروأنه

الصلاةعليهفأخذسيفيانكسراللهيارلصول!:فقالبدريوم

عحاشة،فهزه"هزه":لهوقال!إياهثأعطاهحطبمنجذلا

!عه)3(.ذلكبعديزلولمبهوج!الدوتقدمسيفافصار

أخذرجلاأن-عنهماالله-رضيعبالساب!تعنوروي

ورضف!عنيوو،اللهرسول!إلىالئلائرفجاءغزإةفيطيرفراخ

"من:والسلامالصلاةعليهفقال،يديهبينوقعثمرأسهعند

عندشوجدوحا"عليهوردوهااطلبوهأالطأئرهذافراخأخذ

)1(

(2)

)?(

حتىالمط!فيتمطرمن:بابستستهاء،:الاكتاب،النهفحمعالبخاريصحبح

!تاب:،مسلموصحيح)33؟ا(،برقمهـ32(-951لم)2لحيتهعلع!يتحادر

)867(.رتم(آا4)2/ألاصتسثاءفيالدعاءةبابستسفاء،الا

الله-رضيهربهـةأبيعنشرين-بئمحمديقفىمنالدلائلفيالبييهقيأش!بمء

011(.)6/-عنه

96(.-)36/68الدد!ئاتلمحيئالبييقيأخرج!



2751النك!ارىالردعىضجهه-دعل!اءالمسلمب

4)1(.عليىفردوس!!المسفمبتبعض

الأو!!الستةيةالهجرتائمقرثخلال

النبيفدعارغا،ثميديهبعىهـبيناسحتناخغيح!أنهورويمما

يزللمأنهوذكرشكأالبعيرعذا"إن:وقالبصاحبه!صميم

ففاك"قتلهأردتمكبرإذاحتىعليهتعملودتصخيراعندكم

عنه)3(")3(.ممسأوأفايارسحول"صدق:الرجل

اياتمنحشدهلماسردهربنبنعليلاخثم

عليض"ودعا:لهبقرغبهي!نبوتهصدواتثبصالسنةمنأتومعص

وأجدبتالتطرعنهمفاحتبسالعربعلىوالسلامالصلاء

اليلاد")4(.

صنهـويما:ظهرتالتياائسطرالصلاغاعديهاياتهومن

حيسا)5(أمي"اتخذت:قال-عنهالله-رضيمالكبنأنس

صطجيج!النبيفتهاممف4،يطعبمأنتسألهصططهصعحهالنبيإنىبهوبعثحسا

)1(

)2(

(r)

!4(

)51

j(".الهيثميقال)3/97-(.الدلائلصيالبيهقيأخرجه jوإسنادهأحعداه

9(.-)9/8الىهـ!اثدمجمعحسن"،

والتلبرأنيبإسنادي!أحمدرواه:الهيثعيقال21(،//)آالذلائلفيالبيهتهيأضهـجه

أئدالنهوومنبعالزوائدهـجمع.الصحبحرجال!جاشهأحمدإسناديوأحد،بنحره

.9/6

.72(-71-0/\)لرالدولةالدين

!15د61/المث!رحجنعلي!الدكاء:بابأدجهاد،:كتاب،النهفحمعالبخاريصحيح

21(./\د-2\3فى/4)صسلبم!صحبح

،ت!اهصتيندرثمفذي!ا!جنو%ق!،نجمزايخم!او!هـتمم!،الضاط:الحير

"ال!أء!(.فصلىإ(إ)ابباب-()66صا!المحيضالقامههـل!/



كاجهودعلماءالمسمينفيالردعلىأدنكمارى
الأولىإلست!هيةالهجرالتهرزلثخررل

قالت:ادجمأ!أتيئرأتفلمابنا،ف!موا:للأص!حابهوقال

:قالوحدكتأ!ص!مابحقدارلضيئالكأعددتالله"يارسول

ع!شرةعلي"أدخل:ليئوقالطبالبركةعليه!ؤالنبيفدعا

وشبعنا)1(.محهموأكلنا،وتخرجونلتيشبعوفكان!!ا،ع!ثىهـة

فقالسزهـلى4،فىبوهوضوءالوأرادأنهلمجي!أيفهعنهو!وي

نإلههـكاوقإ!الشجرتينتينكإلى"اذهب:أص!حابهاؤحد

خدأالأ!ض!تخدأدتفأقبلتاتجتمعا"أنيأمركما!واللهلرسه

إلىبالرصعأ!رهماثمبينهماالد!سههـلثتوضأاجتمحتاحتى

.فرجعتا)2(عكانهما

أجهإوق!جمتطعامإلىصدصاي!النبيدتيهه!دقيأنوروي

خبرنيالشاة"هذه:والسلامالصلاةعلبفقال!مسمومةشاخ

أردت:وقالت،بذوكاليهودجةتفأف،"مسمومةأنها

كان!إنمنه،ذ(صكبخفلمنبيا!الأإلىاقمتواهـحانك،

1()3(.منهالناسوأرصمامنهاأكلملآذا

;Y)

-226)اه/ولص!للصاله!لية:باب،النهكاخ:ك!اب،الففحمعالبخاريصحيح

بنتزيخما!هـاخ:بأب،النكاح:كاب،مسلموصحتف3(،اآإارتحم237!

)1428(.رصم)2/501(جحش

الحح!حاب!ص-وغيرءمرةبنيعلىحديخثمنىالكبرالطبقاتشيسعداب!تأض!جه

تص!همسلم!أخرج112،-/13)آةفيبفرتيالدلائكفياجيهقيوا175(،)1/

2(بر"آ/يخاهـ)خالصوجاب!حديت:ببوالرتادا،اك!عذ:كتاببرابهـفعبحديثهـت

03(.)12!حمم

مع=البشرءبص!ح-،تالله-رضيكأةصأبيحؤيتهـتأبخارعبأض!جه



كاالنصارحاالردعلىفيالمسلمينجهودعلماء

لأوساالستديةالهجرالقرونكألال

عنه-انثه-رضيالأضصا!عبعبداللهجابهـبنعنوروي

فجه!شناشديدعطشفأصابناسنهرفي!لج!الن!النبيمعحضا:قال

الصاءوجعلفيةيدهفهـضعماءفيهتههـر)1(ياديهوبينإليه

وصتمنهوروينافشرعنادنعيمكأنهاأصاب!ةبينمنتخلل

وتهـضأنا)2(أ()3(.رجلأربعمائه

عبدالجبار)4(التهاضيوغيرهاالمعجزأتهذهمثلوذكر

-.الله-رحمهماالمتطبب)5(بحيىبنونصر

س!نةفيو!دماعنى"الطبريرينبن"عليعرجثم

فو!تمستتهجمهآأوغائبةأمههـرعنالأخبارمن!ألق!محمدالنبي

ما"فأعا:قالحيماوفاتءبعدأوصمجايلإحياف4فيبهاأ!كما

عبادةباتسعدعن:ذلكفمن،الصادقةالإخبارب4جاءت

يبارزلارجلمعناكأ!اةفيالنبيمعثنا:قالأق4،الساعدي

:فقالص!دهجايهللنبيذإ(صكفذحصنا،قتلهإلاالمشركينمنرجالا

(2)

;3)

)4(

يغطىهلبالمسل!هين!نالصضغدرإذا:باب،والموادعة4بالبز:كتاب،الففح

-7ء2-)4/256الدالائل!بالبيهقيوأضهـ%ى19316(،رتم)6/272(((عنهم

-62؟(.925

."الثاء"شص!!"الهـاء":ببا(1654صراصجطامه!لمم!القا.ءلماا4فيءناإ.رلضا

!حم441!)7/إدحديبيهغزوة:باب،المغازي:حصتاب،ال!معالبخاريهـ!ح

.)4152(

73(.-)73ص!ط!لمجيعمحيصدنبوةإثباتفيوألدودةالدين

06(.-"8)1/.مثلأات.غالنبىدلاسكتثبي!البهيركتا!طبتبين

.(541-1041فيالإيضالنصيسة



النصارىهالردعلىفيجهودعماءالمسلمبت

الأولىالستيةاليجرالقروذخلال

عاقبةالأعرفأشبعهزلتفما:سهلقالالنأر"أهلهنإشه"أما

ف4صعلىسيفهفوضمعتالموواسحتبطأجراحةفأصابته،أمره

)1(.نفسهقتلحتىعليهوتحام!!

حينوأصحابهالوليدبنلخالدقالأنهلمج!عنهوروني

فتجدونهستأتوت"إنكمادجندل)2(:دومةأكيدرإلىوجههم

الناسجمع))إنه!صمووعنه-ورويكذلكفوجدوهالبقر")3(يصيد-

وكبرعليهوصلىالحبضةملكالفجالضيونعىيههـما

وبشبينهوكان.اليومذلكفيبوشاتهالخبرردف")4(تكبيرات

الش!هـقمدأرجمثلمدرجةمكةتكنولمالبحرالحبشهأرنهما

.")5!الغربو

أخبرالتيالأمورمنأمثلةأيضا-الله-رحمهذكرثم

صجةوالعنادالفتنةلأهليبقىلئلاوفاق4بحدووقتلمج!يووبها

1;)

)2(

(r)

(4)

)؟(

71/ء47خيبرغز!ة:بابالمثغازجا،.كتابالففح،معابىخارعبهـحيح

نفالإنسانقتلتخوهـيمغلظ:باب،الإيمان:كتاب،مسلموهـ!ح42571(،

253(.-232)4/الدلاصلفيوالبيهقي)112(،هـا()1/6

وهـ!،ص!ب!أطالرسومدي!وبينبين!ا،دمثقمنمراحلسبععلىقي:ادجندلدومة

لياف!تالبلدانم!جمادهـليد.بنخالدإليه!جهالذقيعبدالملكبنأكيدرحصن

Y./340-)3601الحمويمما

-253(.025)5/الدلائلفيالبيهقيأشهـجه

النجاشيصهـت:بابالأنححار،مناقب!ب؟ال!ح،معالبهخاريصىحيح

علىالتهكبيرفيئ.بب،أدج!ق:ستاب،مسلموصحبح)3877(،\(6'71/

.(652)687)2/ادجنازة

.9Y(-)76أرروإةوأالديرضا



كاالنصارىفي!الردعلىجيهصدعنماءالمسفت

بها.يتمسكزنعلتهةولاإئييهايستن!ون

الأوسالستةيةالهبرتالترثخلاق

لضكلاالتيأسواياتابهجاءتما"فأما:اطقاصما

هـحمدأتاأسمأء:خمسةليئ"إنصجيي!:النبيفتهولفيها:

الئاس،أحشروالحاشرالكنهر،يياللهيمحووالماحيوآحمد

الصلاةعليهحديثهصدقفتهدالأنبياء")1!اخرأثيأيوالعاقب

وقلل4ذلهالكفهـأيبوهـحى،اتالنبمبهالتءوختموالسلام

أطرافالافيوسمهوبتيوقلبيماالأرضسم!غعنومىحاه

وصهـالفيها.

عليهفقالادجبلفحركجبا!علىكانصل!لهغييهأنهعنهوروقي

وشهيد"21(وصديقنبيإلاعلياكفما"الممكن:اوالسطرالصلاة

.بعدهفاستشهداوعثماعاوعمرصديقافسححيبكرأبو!ان

علىفرطكم"أنالأص!حاب!:يقولكانغت!وأنه

أدد4فتهبضهالمتقدا،:والنهارط،أتقدمكم:أيالحوص!")3!

قبلهم.

\;)

)2(

(r)

!غ"اللهرسههـلطأسضءفي:باب،ا!ناقبا:كتاب،النهتحمعابىخارءبهـحيح

!4غ!أسض"طب5:بابالفضائك،كتاب،عسلموهـحيح030(،-ده)آ/4

1;-155/154.)i

"له!:.!مسههالبيئق!هـل:باب،الكمحابةفخائل:كتاب،الففحمعابىخاريصحبح

135.؟)6/ثلالدلافيالبييهقيوأخر-)3675(،22()7/خليلا"متخذاكت

لافتنة)وأتقوأ:ت!الىاللهقول:باب،الفضت؟كتاب،ال!حمعالبشاريصحبح

حتأب:،مسلم!هـ!ح)46017،بم)/1/3!هوخآصهمنكغلخلصواألذينثقحيبن

(924/2)1)ءإ(الههـشكمرنجحبوالتحجياالغرةإطالةالمتحبااب:نجاب،1الطيارغ \.)A



اه7؟ال!رىعد!الردفيالمسلمبتع!ءجيهود

ا!ولىألستةالهجوي!نالقرشخلال

فب-عنيهاأدله-رنحميئلفاطد!ةوالسلامالصلاةعليهوقال

ف!أنتبي")1(لحوقاأهليئأسرع"إنك:فيهماتالتيمرضه

بعدد.أهل!منماتمنأول

الفئة"تقتلككأ4-:الد4ياسىهـ-رنحميدبئلعمارج!يةوقال

عنهما-اللهرضي-ومعاويةعليبينبصبفقتلالبأغية")3(،

الذيأجناد!ئيليمسيتههـقلكنهالحديثينكرلامعاويةفكان

التتال.إلىوأخرجهغرةمنقتلهوإنماقتلوء

كفابياتوقيصرىكسرإنىكتبأنه!النبي!توروي

علىكتابدقيصرشههـضمعبنف!م!ه،وبدأالإاصالامإلىدعاهححا

كتاب4دفشخهفيكسرىوأصا،حسنبجوابوأجاب!صادغاله

إلىبانمسيريأمرهباليمنومو)3(الديلميفيروزإلىوكتب

ملكه"!كأق))اللهم:!قيالنبيفقالط،وقتلهوأخذه!يهالنبي

قدبماصلىصووالنبيوأعدمزفيروإليهساروترونكماملكهفتص!تى

قتلقدأنهأعلمنيئربي"إن:جم!يههاالنبيألهفقال!،فيهبهأمر

)1(

)2(

!3(

الإلصراأفيئت!التىلامات:باب،المناقب:شتاب،التحمعالبخاريصحبح

6(3624/(3623-628) _v2،)vالصسابقفغ!أئ!!:حخاب،مسلموعحبح،

)0245(.591(دا-409)4/صلىلمجيي!النبيبنتفاطمةشنحائ!ط:بااب

ج!هـال!جىلحتىالساعةتف!مال!ب!:،الصلاة:كتاب،النفحمعالبشأرتيص!ح

92(.ا)آ(23آ/4)"00.جلاربقبر

ايئص!*تاىالزبهومنعاء،علع!!عاويهاشعمثده،صحبةاصه،الديلميفيهـوكأ:هز

صيامحاملا.انئلى.!اببراهـ.وخ!ثتقلاثسنةتهـثب،ةألنبإلمدع!بالعنسع

146.لم/الأقيهـ31بنلاالتاهـبح



كاالنصارىجمودعلماءالمسل!!كيالردعلى

الأولىالستةالهجريةالقرونكأللال

ادخب!فأتاهمادخبر"،عندكيصححتىعنئفأمسكربك

صتباليمنحصانصتودعا،وسمعرأىلمازوفيروأسلمبذلك

الكذابباليمنضهـجفلمافأسلموا،الإسلامإلىالؤهـسأبناء

فدخلبقتكءيأص!ي!النبيإليهحتبالنبوةيدعي)1(العنسي

شقتل2)2(")3(.فدقهاعنقهوأ!ىنائموعوفيوز

اللههـحمهالطبريرب!تنجنعليأوردهمابعض!!هذا

نبههـتهصدقعلىالدالةومعجزاق!النبياياتمن-تعالى

فيالنصارىمزاعمعلىءبفرددلكفيأدىشكولا!ي!،

ك!ذاوألنخصوصاعاي!،أللهرسوليدعلىاياتظهورعدم

والدياتالمستتهيملىلصراطإددههداهنصراسيرجلمنالهـد

القويم.

القاضسب!يلمللنبيالإساتتلكمنبعضاأوردوكذلك

المتطببإ6(،بحيىبنوخصر،!)الباجيأسليفوأبوا،عبدادجبار)4(

)1(

;Y)

)3(

)5(

تماليمر،أهلأسلمتلماأ!ملم،أنعنسيعوثبنك!بنعبهلةالأ-!داهه!:

الأعلا!.اف.!ثالنبيحياةأوإضكأتل،النبوةوادعيالإسلامعنارتد

.(111)5//للزركلي

1231.-الأفيهـ)2/237لابنالتاربخفيال!امل:انظر

.فوتحرباخخصار79!)82-صت"لمجثنيالنبينب!ةإثاتفيوالدولةالدبضا

87(.42-)1/ةالنبودلإئا!تثبيت

87(.)"8-لى!شاراهبعدىالردييالباجياله!ليدأبيلةكأخت

142(.ا-إء3المرا!يةانمطءفضببحةفيالإيصنيةالنحيحة



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال5النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

نقلهتقدمفيمامنهاالكثيرجاءوصما)!(،الخزرجيوأبوعبيدة

ذكرهأ.إعادةعنأغنىالطبريربنبنعليعن

وجهعلىالبأقيةالبالغةوالحجةالعظمىالمعجزةثالثا:

كافةالنأسبهاتحدىالذي،!ي!همحمدالبشريةلرسولالدهر

والبهر،بالعجزفباءوابعضهأوبمثلهيأتواأنوالجنالإنس

أنبيائهخاتمعلىأنزلهالذياللهكتابالكريمالقرآنوهو

واليقينللقطعالمفيدبالتواترالمنقولومعناهبلفظه!محمد

اخرإلىالفاتحةسورةأولمنالمصحفدفتيبينالموجود

فأحسنوفصلهإحكامهفأتقنتعالىاللهأحكمه،الناسسورة

مهو)2(ه!يوخبيرلدنمنفصلتثمءايخوأ!تكننبمالوتفصيله

يآيهلاعزلز!لكتمث")وإنإ:إبطالولانقصإليهلايتطرق

إنا!الو!مهو)3(صكيصحميدمنلتزيلطفهمنولايدتهبقمنأتجطل

الأمينالروحبهنزل!مهو)4(لجفظونلهألذكروإيانزفانخن

وإنو!الو:تعالىقالكما!لمج!رسولهعلىالسلامعليةجبريل

منلعيهوقمقبكعك!آلأمينألرخبهنزل!األفدينربلنزلل

.")6((!مهو)مبينعرببلسان!أتمنذرين

281(.)268-الصلبانهاماتمقامع)1(

.ا:الاية،هودسورة)2(

.4142-:الاية،فصلتسورة)3(

.9:الايةالحجر،سورة(4)

.591-291:الايةالشعراء،سورة()ه

)6(.صسهبةأبيلمحمدالكريمالقرانلدراسةالمدخل:انظر)6(



الر؟كمئالنكمارىهجمودعلعاءالمسسمبنفي

الأولىالستةالهجريغ!التهرونخلال

الكريمالترهـآدتأدنوجلا-وضوحبكلحؤكدذا(ككل

أمبتاسطةبلمجووهـحمرهـسهـاءعلىتعالىالل*عن!دمن4عض

بلفظهتعالىاللهفىيهمهوفالؤهـآن،السلامعاليهجبريلالو-ب

السلامعليهجبريللا،ادخلهتمنأحدبكالاموليسرومعناه

الخلتى.منولاغيرهماصيله!أللهرسولمحماولا

الستةالقرونفيالإسالامعلماءترحجم!جاءهظمن

العخيم.الزهـالنهذاإ!جازديالنىعلىالأولىال!صهـبة

مأص"لتهد-:تعالىالله-رحمهالباجيأبواد!ليديفهـل

علىبإدلهفضلهالذيبالصحجزصهلىج!سحمدا4نببتعالىاصده

الإذسبهتحدىالذيالقرانوهو،والصهـسلينالنبيي!تجميع

والجنآلإلنمىاتجتمعتلصن!لت!:تحالىاللهقال!،أجمعيمتادجنو

الغضىلعض!تم؟توا!!ثلاءيأتونلاأئقرءانعذابمثليأتؤاأنعاى

،االأوجميروال!جمال!هـببهففحدء!ث!)1(ص!يمظهيرا

ذلكفيوتناهوبيانفصاحةأهلالههـ!طذلكفيوالعرب

مامع،مثلهمنبسورةجأتيأنهنهمأحديستطعفلم،ال!أن

أستارهم،وهتكدمائهمسنهكمنلهخلافهمإليهأخرجهم

وخروجهم،وأحوالهمبلادهمعلى!الاسشيلاء،أموالهموأخذ

وإخوانهموأبناءهمآباءهمومفارقتهم،أوطانهمعن

ذلكاستطاعواودمثلهمنبسورةإحياثهموكال!،وأزواجهم

ادجراح،ألمعلىا!حبرواالحمهـبتكلفعنعليهمأسهك

.AA.الآيةاء،الإ-ا!كأة)1(



كاالنصارىج!!دعطءالمس!تفيالردعلى
الأودىألمصدانهجريئالتكرونخلاأ!

معهمنشألمجوو4أتمع،ذكر!ناهماجميعبائصبهـعلىشكيف

وللا،هيلتهصلممقلقيول!،يتعلموهلممايتعلمولموبينهم

درولسم!ت3غيرقرأفقد،بينهموالقراءةدونهمبالدرس!انفرد

يأتيأنأحايستطعل!عذازمانناوإلى،وكتمبوتعلموعلم

م!جزةأعظموعذه،آجاتهم!تيةبلاو،سههـرهمثلمنبسورة

امخنحتفرقب!يكاشمامعجزةكا!لأن؟نبيياديعر!

بها،كأوذحصمحاإ(صناينتهلوإنمكاوقتيا،وانقضىمشاهدتئها

أعلمنا!هـحمداأدنلاوله،والكذبالصدقيدخلهوالخبر

ومعجزبهـجودها،أ!مماالخاوقعلماالصادقوهوبصىحتها

جنقضيوالاوقتهينقطحلأعندناهـدإئمأظ!هـنابينباقالتهرآن

أسارثي!ت.إهـخيرو،عليهاومنالأرضاللهيرثألتإلى

محمابئجاءماص!صةعلىوأ!انوقتكلف!بيدل

حكمةوأبينهاالشىهـائعأفضلهيالتيشريعتهمنجمللىلمجييه

.!1")قواماأتيهافماحكاأوأوض!حئها

محمداأنالنصارىزعمأنالباجيأبوالوأجديبىتثم

كليستطيعهالزعمهذالأن"باطلواهزعمبهجاءفيما*ل!5

سحاثروعلىعيسئوعلع!هـهـسىوعلى!هـحمدعلىأحد

عليه-حاشاهالكذب!عديووعليهجاز"ول:فيقول!الأنبياء،ا

ولممايهـالأنبياء،وعيسىموسىدجاهـعلى-والسلامالصلاد

جاءعماالحهتمنبهصاءوناماهـتناوديماصدقهمنعلملافإخا

183.)82-لى!خسافاهبإلىالبأجياصيدالوأبيهـممماله)1(



2851*!رإلفع!!الردفيالمسم!نعلماءجهود

ا؟ولىالطتةالثمجريةالتهروذخلال

ظهربماإل!،والكذبأساطلامنوالمتحيلىنأممذإب!دناب4

محيكلأ!بهأتىماأنولو،البيناتألاياتاصتأيديهمعلى

اهصةوالبروالفلاسفةية)1(للالصلجاز،الفحي!!جمدةمن

جاءماجميعإنيقولوإ:أنالرسا!يكا!برنالذينوالثنوجة)2(

ذلك-منالسلامعليهمالأنبياءوسائروعيسىموسىبه

ووجبومعجزاضهماياتهمكذبتهمولما،قولهموهو-الباب

فماهـحمدبصايلهتصديهتالأمموجميعلزمكمتصديتههمعليثهم

وأظ!هـوأعنمم")13.أبينبهجاء

حاب!ماعلى-الله-رحمهائئدبريربنبنعليويرد

لمج!ولايتهرأيلاأم!اكصتمنصه!دهغيم!اللهلرس!علىاضصارىا

ال!دنجاءهـجالسإلىصذهبلمأمياكان!ئ!"والنبي:فيقول

وغممهـاللغةب!هـأهلبكلاموجاء،كتابوقراءةأدبلحللب

أطقافإند،الأهـةرقابل4وخضعمت،والبلاغةالنهصاحةأهل

منوآدعوأمقريتصلا-سوربعمثحرفةلواقل!الو:وجلشأللهعن

فأتوأح!:أطوقا،مهـ)4!56*!بمصهمدقينكنم!إنآللهدثنصتآشخحطختص

)2(

)3(

(4)

اظ!:.إلاتالعكعق!إ*ونفتهطبالص-صاتيه!منه!نالذينالطيعيونهم:الدص!بغ

21/13.اطمثهرستاني!اكحلالمد!!

قديمانأزنيان!الظلمةالنررأنفيعمونالأزلينالاتنيانأصحابهم:الثنويه

ستانيالشيىاصنحكواالملل.التنلامبحدوثقالوافإنهمالمجوسبهخلاف

.)1/244(

.(886-)فىشرنساراهبإلىابىجعبليفادأبيرساله

.13.الإية،*ههخ*لمص



ثتبالردعلىإلنطرىهجثإدعلطءالمسمين

لأولىأالستت!الهجري!القرونكأدلال

!)1(ص!دقثىممشضإلتأدلهدونمنشهداءكمثآذلمحواءمثلهمنبسورة

أهلبهاعابهالتييالأمي!،بهجاءلماوأذعنههـامالقوفدان

هازأحححثلفدجىاءهـهـ،وباهـ!انحجىقيبل،بهمزريخةغيرالذمض

ايةكذلتلكانحطيبأديح!،رجلوصفت!قدالذءبالكتاب

يثمئهد*أ!كفإلنأميبدويرجلب!جاءإذافكيف،ألاصاتمن

1()2(.وأعانهسددهانقدسروروح،أنطقهإللهأنله

المتهامعذافي-الله-فحمهبحيىنصىهـبنويضيف

فيقولى:السابقالطبهـيربنبنعليب!رمشبيهاكلاما

قذ!فهلمعخمهـةيكونأدطيصحلابكالامأتى!ي!أنهة"وقلتم

وأ،بمثلهالإتيالتعلىوفصاحتيمكثرتهممعالعربعنأحا

يجدلمالمنصفالعاقلتأملهإذافإنهمنه؟رةصبمثل

اللهعلئوالثناءالتوحيدمنجمعكتابالعربيولال!جمي

علىوالحثسلبالوالتصديهت،أسياؤهتقدستتعالى

غيبوالش،المنكلعنوالنهيبالمعروفوالأمر،الصادحات

تأملتوإدا،يقاربهولامثلهالنار،منوالفحذير،الىجنةفي

منوسي!!تئه!أإسرإئيلبنيأخسابأكثرهاتجدفإنك،ارةالض

نزلوها،التيالمنازلوأسماء،حالهموشوحطهممصر،

.وأحكامسنن-ذلكمع-وفيها

ع!ليهالمسبحأخبارخلهفإنأجديكمافيالذيوالإتجيل

23..الإية،البقرةةسه)1(

.1،701؟؟سرلمجيييماهـحمدالنبينب!!ةإثباتفي!الدوتىالدين)2(



كاالردعلىالنك!ارىجهوثعلطءألممملمبت!ني

لأولىالستتهالهجر!القروذخلال

السننمنفيهواحيس،مواعفهرادابوتصرفه،وم!!لىدهالسارم

اليسير.الشيءالأإوالأخبارائحواث

لعنفج!لهاالأنبياء،امنهص!وغبوأرمياءأشعياءوكتاب

وأضيا-،النعموإزالهأدخز!/منأعدلهمماوذ!إ!سهـائيا!بخيئ

وأهذأيشبهشيءفإنالزفيبهـجدفهك،هـصهـهـةأشئهاقيا!قد

والشمهـاشحوالسفتألتمجيدوابالترحيدمنسوخعربل؟يقاربه

وتعالىسبحانهباللهتليهتالتيوالب!اراتوالههـعيد،والوعد

إلامال،إليهتستريحوكلهالتوبةوقبولأنحنهراممأواالأم!!وبسط

)وإنولكشمب4:بفهـأوعلاجلبهالعكتكلموصزىكماوهو

صصص"!!ءوءجص،ص
حكيوماتتنزيا!!فهءمقو!يديدبتنصنابخصطليأيخهلار%عربكأ

نخصبم*لمحع)1!/إ)؟!.حميد

للقرالنالنصارهـاإنكارعنادجاحظعمروأبويفهـل

أعظمالكريمانتهرانهذ!"ولأدت:الإنكارهذاوسببجمالثر

يكنلمإنمنهالكثيرالنصارىأنكرفتهد،صرغييه،اتهمعبز

جميعا")3(.ل!إنكاكأهم

حيث-الله-رحمهادخزرجيأبوعبيدةطذاويوضح

;Y)

)3(

الابة،فصلتهـغس

عليئضقريئااضصأبضس!عثى144،5ا-42النصىهـانيةفخيشىكيايبماي!ثاباالنصيض

قدتهـاأنت!ضحمماا"ا(،ا-)20صروالدولهالدجنفيالطبرتربنبت

الصبر!.اربنبنع!بكتابممثاسمتثاد

34(.)33،ألنحمارع!!لى*الفيالصختا!



كاالردعىالفرىفيجيهودعلطءالمسلمين

الأولىالم!تةيئاليجرالقرونخلال

افضهـاوهببعيدفليس!شعالىالطعلىأفترلىمنأدتعلىيؤكد

ملةييطعنثم"وأما:فيتهول!،انوالقمالإس!لاممدةاعلى

منهاواننيلاععيها،5صاذيبالأخلهتعلىوتجرؤكمالإدم!لااا

منا)1(تتهدىعيا!لىودحأت4عقيدق4يمانتمحنعلىبعيدفغير

صنهال!بغبتعالىووصفهلعظمكلتهاتحقيرواادخالة!إذألالى

شننعل!يبجىألتكلهمح!ذأبمثلدانبمنوخليق،ادحسنى

ورسول!ادحكيموكفا:ءالثهدجنفيأجضاالطعنمنمتله

أ!اتجضمعت!لعلرعليكميتر!أغ!ووأ"و!ان:قالثمأس!يم"21(ا

برولىهـ؟!خد-سنياألاانأتمئعلذا!ثليةتواأنعكإلجنالإثنس

مث!ر-بعشرسموثفآتواقللأ:قالثم،ص!!!)3(ظكيرالبخضبحض!ثشا

أفاسىآلتىثك!دهاألارفألمح!اتفعفوأولن!و:قالثم،مفزيعسأكل!)4(

.(5ر!)...!ظلقبهفربنأ!عدتريروافي

أيهااعتبرإ!جازه،إلىإذعانابضهـفأجابوهنما

وقد،منهلثايشعلزولم،دلكعننفارهمعيورانمض

وضعفمااوأفعا(لهابأقوالهاإياذأئهفيبالغتالعم!بحسانت

السحر،إلىنسبهمن!نهمابل،حصتابهإ!جازفيقطأحدهم

كأالنئمصارىوكته!دخالأ!لاالبابا-لكو-هـاجع،تىالىاللهذأتصيحءمهمنأي)1(

مي!.ليالأا

.!184)نالحكحلبت!!عمف)-(

)؟(

)4(

.AA:الآبة،اءالإسىرة(مه

.13ثالاية،إعهلص!رة

،،3إلابء:انبتر-!.صههـكأةبم)3



رلىهالنصالردعلىلمحيجكودعل!أءالمسنمين

لىالأوالدتيةالمجرتلقرشا!لول

ثموحيلديخيالاتال!حصحروإنصاالقرإدن؟منالسحروأين

وقديومئذ،كانكمااليومهووالقران4،باطلوسزوليض!حل

وضربوهسهـونفيشطمنبهأوذيماجميعأمتهكتبت

فماالإيذاءأشاعمنوغبهـذلت،ال!نحعابفيوحصر،وجرح

لمالعربأناستبالطفتد،قطرةبسصعارضهاأحدأدىروي

العجمفعال!إلىيلتفتفكيف،كتابهإعجازفيقطتدفع

اخى!"111.أعاإاللهمعادجاعلينادجهلاء،

قالثم،يلطوبكارمعبرادجبارالتهاضيذللثمث!!وذحص

رسول!أعدإءبذل"وقدالكريمالقرآنةمعخزصهـلهكلا!بعد

والأنفسى!اكالأص!تأمرهوإبطان!دفعهفيأعزهوماع!لىغيووالله

.الأهـلاد

السىختمامنيتهولونماعلىاضاالقمشألطهذاكانوإدا

يخدعيماعلىثالتناقضالكذبوشيه-الله6-معاوالركا!ة

سبيله؟هذابماعاملدجتجفكينماالإسلاا،أعداءهؤلاء

متناقض؟غثباردبشي-تحدانا4:رأعاداؤهيقللموكيف

هذامن!يطاعجتبعوكيفذتك؟لهأعداوهيقللموكيف

منوالعقلاءقريشمنأصعقطلاءاأولئتغفسبولم؟سبيله

ثالملوكالأمم!طبقاتوالنصارىاليهودمنوالدهاةالعرب

عداول!فيوأثلادعموأموالهمدماءهبموبذدهـا؟أفعالهومنمنه

يخشح!نالمدكإلىوهـحلزااتباعد،منوالمنععنهوالصد

دتح!!ث.ا-7،1(s)3الثكلبالىعاماتمتامع(1)



الرد!!النك!اسىهجهه!دعكاءالمسلمينفهت

الاولىالستالثبري!وتالقرخلا!

منه،ويقبىحون

؟")11.وغلبته

سطواتهفونهبموبخر،قتلئعلئنيهمويبعض

لهعممنيسمعهكانماإ(لطبريربنبنعليثيورد

والبيانالأحكاممنفي4وماأثخرانإإعجازردفينصراني

،القرانهذا!لىجييعالنبيانحتآش"ومن:فيفهـأطعليهتردووالإتقان

هذافيالكتب!كألنهيم!ت%حدأأكألملمعاناقيمحساروإنما

شأناومازلت،فيهوالدعوىالقواطأطلقبلفس!هـهاالنهن

ابدغائيهموإلتهزمعلماء!تكانليعمويقه!لأقولنصراني

العادةاتباعوفارقت،والإلفالتتليداعتزلتإذاحتى

اطقاكماالأ!هـفيهأدطع!لصتالترإدتمعانيوتدبرت،والتربية

عندفيوالا!جمعبولا!هـبيلأحدأجدلمأنيوذلك،أهله

اللهعلى!الثناءوالتهليا!التوحيدمنجمعكتاباروميوألا

الصصالحاتعلىوالحت،سلوالبالأنبياءوالتصديقعزوجل

فئوالوغيبانمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمر،الباقيات

الدنيا.!انتمنذالقراتهذامثلالناار،منهيبوالفالجنة

التهكب!توذء،ولغتهنسبتههذهبكتابجاءنافممت

راليمنالنصرهذاوم!4وادحلاوة،وادجلاأةأس!حلاه!زا

ولاكتابةيعىهـفطلمأمياعلبين!كألىالذيصاحبهوكانوالغلبذ،

1(21(.مريةولاييةشكلا3النبوآجاتمنفهه،قطبلاغة

)1(

)2(

43(.،42)1/خالنبرلإئلثتيت

9،2(.،)"،6جيه!همح!ثدال!نبيشبههـخإثاتفيوالدولقالفبت



كاجي!دعلطءالمسلمب!فيا!دعلىالنكمارى
ألأوشالستهالهجريةا!قرونصدلألى

ألستةالقروتفيالإسملاماكلماءااعتمايههـخ!ىحالثذكل

خعالى-ا!ق-5صلامال!هـيمالضانم!جزةادبإيرا!لأولىالهجرية

والبلاغةالنصاصقيأهلبباوتحدى!حهمحمابهاجاءالتي

!6ر!جسبيلا.ذددإلىايستفيعوفلموالبيالط

لمحمد*ظهـ!تالتيالمعنوبةوادحسيةالمعجزات:رابعا

.وأصحابه:ودينهغ!حؤ

إفيولىيهال!برالستهالتر!هـنفيالإسلامعلماءيذكر

الأ!داءوقيهرهغلبفوهوعر!و،هـحمدىالنبياياتم!ثآخرعاش

أعداشهـحضرةمع،وضعفقل!منصلط!هسووعليهكالطماعلى

الأ*(لهأقوهـإمندليارالحالعذاعلىإياهمفغلبت!،وقههـتهم

!لىعليوو.نبوتهعلى

-رحيف4جمماالطبرهـبزب!تعليذلكأزإبرفيأبارعوقد

إيات"وصت:كفحض،ذلكفيالعلماءمنغيرهفا!احيث-الله

كنتوقد،كافةالعكسلمودنىبيهااحتجايتيالغلبةهذهغ!يووأالنبي

أمرالغلبهإدت،النصارىم!تيغبقالالذيمثلفيهاأقول

،اننبوةاياتمنباثفليمسمشتر!اكادوماالأممفيممتشرك

،ةالحبسنةمنوانتبهمت،أضيهاسكرةمنأفقتإثاحتى

قادهـا،حصصاليسرذلاكأنعلمتالتقليد،فتنةعنيوانجالت

حتابت"الأضهـتبالكتب2ومقارتيمال!التالض"إعجازضصعالمرهذاكأ!يظر

اغتحداهـا3.2(،-ا\V)ص!"ب!كايل"موريى!"والعإأ!لإنجي!!وأراةوأالحوآنالتر

ما.991/لأاهـ،)417التهاهرة،يالرللإضلام



كاالردعلىالنح!ارىضجهودعلماءالمسمين
الأوسألسذ!ةاليهجر!ثألترخلال

الل!قالكماعائلايختي!مايدافوحيداشهـص!صلولمجيي!أق4وإلك

!فهدىضتآلاووجدكنئآ!اوى!مامجذكألتم!اله:عزوجل

*جسص?ص-ص
إدىعامةوالأفاطبقيالعربفدعا!ا!هه)1(،طبلافاغنىووجدك

واحد5فهـلسعنيرمونهوالناس،ع!!وجلباللهلإيمانا

ب!!فقهإص("وأ!لاذلكنهنهه)2(شمالهويتشاونخسونبهدرونو

ولم،احئ!أهـهـهلماقدماومضىينكفتإ4(ولمبالدينباح

دياتفييادخلونولاوينهونهأماهـهينبذونراعمفلما،يلمنهت

الد!هـةظه!!صتحتىكرها،فيهأدخلهمطوعاونعمف4الله

،اتالنبه"الاياصتفيهموتتا!ت،قاطبةالعربودإشت

بع!لهحبيهممنفبيؤ،اليتهينوسطح،الدينلهمواحلولى

.نويسححصونيرقدماالعداوةبعدوانتهيادهمالبغيف!ة

(صيالفنيأاللهخلتمن!ذاللهباسمكان!غلبةادعىفمن

الأهـضم!واالسهـكطأءخالقإلىوالدعاءوالمحاسنائطالشممات

الشرد-!توالنهيئإلاض!ةفيوالترغيبالدنيا،فيهيدوإك

الظيهـهـهذاظ!هـتفالفجاساتاحشوالفروالأخداد،

الددىم!توبحرهاوبرهاوافاق!كاالدنياأقطارفيوالاستعلاء

)2(

)ط!(

)4(

!لأ.6-:!ةالا،الضحىسورة

بأب)9161(صرالمحيتلسالشمه.فكفوزجرهكنههفتني4،الأمرعننالن!

."نالضإ)فحا"ليهاءا"

."الفاء"فصكإ("اللامباب.()9134صالهـكحيطالتهامههـلس.هزم!أي.فله

إ)الاء"باب(آ)3.ص.الصح!سالقا!.تنكفت!جيهه!ن4صرثبحت4:كنتهه

.""الكاففصل



جهودعلماءالمس!!فيالردعسالنصارىه

الأوشالسديراليهجرالقروتخ!لط

ذلك،بأسباب(والحبت)التركفيافيإلىالأقصىالسوس!)ا!

لاأدنبواتاياتمتهامتق!هـمالغلبةتلكأناليقينعلمأعلم

هـحاله")13.

وه!االغدبهعذءبأذ:يمولىمنعلىذلكبعدريرد

لأنينبهـف*،أياتمنليسلج!لمجومحمدسولللىأصتمكبتا

طهلغي!هـافقهأيخاالغلبةهذهولأن،غيرهوبينبينهمشتركة

فارقواإذافإن!كمالأعمغلباتمنبهعارضوناما"فأما:شيتكلرل

كلبهألىاعليكر،العنلومبكأواوتصصاتعميالتيئالأهههـاء

إشىاوألنهإشىالدعاءولااللهفيلكنلموغيرهالاسكندر)4(

همو(!!الإءوالس!!د،والغلب!العزلطلببل،اللهأنبياءدصهـة

الإلملامبغلبةتقاسلافهذه)5(،ثنويأودهريبينمن

وهعب:شافيئكافيةأخرىبينهالغلبهولهذه.وإشراقهوجلالته

;l)

)2(

)3(

)4(

)فى(

الباإدالتمحعجمأنظر:اشهرينمسيرةالأدنىوبينبينكاقلهفىمديش!اكورة:هي

،3/931(.)321

الهخد.لبلادالمتاخما!ابعإالإقليمفعبهعب!خل،التركبأرضبلدبالخححم.ئبت

.Or-2111/ال!بلدإنمعجم:انظر

911(.ا-)80!نممحمدالنبينبوةإثباتحيوالدولةالدين

هأبضاض!،أرسخهعلىتعلم،مقدونيافيولد(م.نى3323-ه)آالكبيرالأخسك!ندرإ

وهـهـ!-اقر،عدةشعبعديهمفانتصرالفرسراهـهـأطوريةهـخعلىوعزم،الحكمفي

المزغأفيالمنجزتانظباباهـ.شيمات.م(،ق)323الاسكندرنيمدينةأسسرالذقي

.(fir،24)صرىلابمالأوأ

بهثا.جفالتعرسبقت



جيهودعلطءالمسلميندتبالردعلىالنحمارىه

الأولىالستةالجربةوتالقركأللال

أنهاواأضفإن،الشيطانهـتأواللهم!تدطتكوأتتخلوالنأشها

هـان،في!فالدخ!هـأطقب!لهعليهمبجبحتئإذافالإسلاماللهمن

غيىوأ!بيائهدتهافق!إذافالشيطان،الشيطانمنأنهاكأعموا

الفرداللهيدى!هـإلىكالنإذاعاص،غيرومطيعهـخالف

عنوينهىوالصلاغبالصومأعرمندينويظهرا(صدأئم،

اللهتكبيى!جعلومنوالمن!هـ،والفحشاءوالكفرألفجورا

عفدوجنته،الزحافطعندومقدمتهاللقاءفيلضعارهوت!جيده

وادجلاد.المداعسة

ثحذامتلإظهي!ارعلىيعينأنهبالشيطانظنمنوإن

ماو!ذب،الجميلفيهوقالالظنأحسنفقدوتأييدهالدين

عذامتلإلع!دعامنالشيطالتيعينكيف،فحهوأنبياؤهاللهقال

عبدممهجميعوإبادة،أسبابهوانبتاتأصلهنجثاثاوفيهالدين

لمانخصهالنالسويناذريلعنهمنجنصرالشيطالنح!انفإن،دعاتهو

ادهـاحدالفرداللهباسمالأ"يانظ!هـمنماجميعيكونأنأمن

علىكلهاالأممأج!توقد3،عندومنللشيطانموافقهو

ينويز،والنيرانوالأوثانبالتهكبالش!يأمرإنماالشيطانأدت

دلهعدووأنه،ووسولصتهمحبتهوشيهوالغدر،والفجورالزنا

برفيءإذافاللهحصل4،ذلكبخلافودتيأصالذينلأنبيائهفعدو

وأوأليائه،اللهشبرمنبريءوالشيطأن،الشيطانحزبمن

")1(.هغيرلااللهمنالغلبةوطذه

113(.ا-)01ص!!يئمحدالنبيشب!ةإثباتشي!الذ!وءالددن)1!



9ه؟1رىالن!علىالردفيالمسمبتعلطءدجيهو

الأولىالمتهالهجريةالقرونخلال

نبهـغإثباتعلىاخراستدالالاالخزرجيعبيدةأبويضيف

وإلمحسر!مةالمشاهدةالأعورهـنعنهثبابمالىحمدصد!ووالنبي

الأهورهذهأدنإذوالسلامالححملاةعليه!اهـهـدممن

ومؤي!مرسلنبيمنإل!تكودتلاأصمشاهدهواال!حسولم!ة

-أيتعالىأدلهجبله"فقد:فيتهول!،تعاشىاللهمنحيبالر

العلم،؟الدخيا،فيعداكوآ،اادخل!ضاعلى-!يخيغمحملإا

وال!أشة،نبدجااولين،قارواد،والصفح،ثالبيان،!ادحكمة

.والصبهـوادجه!د،للهضيروالتوا،وال!حمة

)1(.أهلهأكلفيمادييورعندمرهونةودرعهرطت

فيلهوطوع!عبادهرقاباللهملكهمابحدوكالط

مشفور،طومماالملوكلهوأخضعالأرضر،ف!بمنالأرضر

ودلاا،قكحريشيدولمعليها،ويأك!!الأرضعلىيجل!صبىكان

)2(ص...

.لحلا"يلس

يقوقعسى"فما!يالخلبمربنبنعليويتهول

،واد!صةانردمنلهميسوغعسىوما،ذلكفيال!خالفون

وغربا؟قاثدعوتهوإنتشرتلمتقدو

ردءفيوصمم!ب!يكتفولمغامطذلكغمطوإن

ئغبهـإل!ولم،ربلىإلاي!خظودمنفسهإلايوبقلموتكذجبه

0/131.)آ/مسلم؟ص!ح75(،)6/إلفحمعاجخاريامحبح)1(

191(.،)591الصلبان!ماتمتهاع)2(



كا!رالنصعمىالردذنيالص!ميفئكل!كاءجظ،د

الأولىالسطيةالهبرتوالقركأدلال

حئطه")1(+

اعلىاخرحسياأمرأليوردعبدالجبارالقاضيويآتي

عيسىاللهونبي!هـسىا!لهبنبيمتهارن!!ة،نبوتهصدق

هـجيئاقومهإلى!ؤهـحماجاء"ولقد:لطفيضالستالامعليهما

أتىالسطلامعاليهموسىفإن،حالهمثلفيقبلهنبيجاءما

ادبهـتقياعتقاروافدالأنببإءأولادوهمإسرائيلبنيمنقومبما

قبلالأنبياءاوعرفهالنبوةواعتقدواإليها،الطريقو!هـفوا

،والأسباطفيعتهوبوإهـحاثإبراهيمثمونوحآدم،موسى

فجاءهم.،..والفراعنةالقبطمر3ادجبابرأيد-بشياوالنهو

إلاذل!تأخ!هـجهمثم،والنبوةبيةالربتعنيعتق!ونبماعى!سى

إنىالنهقمومن،الدعةانرفاهيةإلىالشقاءوماالعز،إشى

مههـسىبجاءهمبماالأنبياءموسىبعدمنجاءهمثم،الغنى

،السلامعلب4مريمب!تعيسىالمسيحإلىالنبوةانتهتأنألى

"عيسى"فتهدم،هـاةالتوولضرإئعموسىبسننإسهـاصيلبنيشأتى

ق!للمحههـأوع!لى،معروفمألوفممهدأمرعلىوالأنبياءهو

وعرفوا.الفهـاأ

ويعبدون،بيةالربهيعرفونلاقومالمج!عي!هـحماهـجاء

يعرفونلاالإنكار،أشدوالمعادالبعمتوينكرونا،الأصناا

ةفالنالسأفضملى،زكاةولاصياماولاصمالاةل!طهكارةولاةنب

،الغاراتنح!نمنمعاشهم،جفاةقساة،وأنفهوجبروت

18.ا)!يخييممحمدالنبيتهـةغثبأتفياسدولهواالدينبم!1



كاجيهودع!ءالمشمينسيئالردعص"بنصارى
دطالأوالستت!ال!هحريةالقرونخلال

العاهـ.ممتذرجتهمجئدودط5،دماءعمجمسن!ن

والنبر3بالبعثالإقرأروإلىال!بوبيةإنىجمتيمودعاهم

المنكرةأنوأخجميعوق!كالمحروثأت!اخوإلئ،أصتهيامةوا

وصناللهدونم!تيعبدروخهاالتيالهتهممنبالبراءدوأخذهم

الراحةمنجهموأض،شدةبكلشأخذهم،أديانهموهـتئهماآني

يكونههـامالموألزمهمالعداود،إلىالمسالمةومنالكد،إص!

ائط.المتربهذد5شأجابه،عهدواولااألنهر

إياتهمنذ!صهاقدمناالتيالههـجوهعلىهـجيئهفكالت

1(11(.صطهلمجلفنبوش!ودلأئل

اتالم!صمنئعدإض!اأصعبدإدجبارالقاضيويضيف

وقطرجنسكلمنالنانسجمع:وهيالملموسىةادحححبة

مالمجب!إقي:قائلقال"ولو:فيتهولذلاكعلىيحلتىج!يؤحوله

التدبيرفيوبلطف،وألصحوحلموافربعقكإلا!!لاءجمع

لاهذ!:فنقولط،الفطنشيوسعةاسعواقبباوع!لمخأنوحسن

علماوأوسعهمعقالاالناسأتمودهـكانبعتلى4،عاقليبلغه

إل!،عليهمنخمرائطهمعهذايكونولامالا،وأكنرهمحلصا،5

،القلىبويقلبلالعضيملكالذيعزوج!!ال!بتدبب

عز!جل.منهوب!صصا

العقلقلهمعكالنلهتمالذيأنالأعدإءزعمفإدط

وتبرؤوا،لمعتصكلهـتضجوافقد،وادخبطل!برهـفيهوب

A.-011/1)ةالنبوئكلاث!خبيت1()



فيالردعصامتكارىهجي،*عطءالص!لب

لىالأوالست!ي!الكجرنثلقراكأدلأل

1()1(.ومحصولىتميي!كلمن

يثبتوالمشاهدةسةالهـحسصالعتهليةالأددهاعذهبكل

نبوةصدؤا-أجمعين-هـحصه!االهجريةالستةاشقرودطعلماء

جمللىلمجيي!.صح!كدالن!بي

لأبيجميلاكلاماأنقلأتالمبحثهذانهايةفيوأرع!

بلصف4الله"وأبئ:يقولحيثاللى4--رحمهالباجيالوليد

بءوأكملالرسالةب4فختمص!ل!محصد!بعثونعمف4وحكححته

العاملين،جميعإلئوبعثهالمرسني!تآخروجعله،ةالنبم

الدينيومإلىشريعتهوأبقى،الرفيعةالدرجاتبهذهفشضله

الرسل،منفتردحينعلىبعنه،العظيمهالمن!5بهذثأكرمه

الأديانمعرفةعنوبعد،أصش!ائعباوجه!!،أصسبكامنكسودرو

والتغيير.التبديلجميعكلادخكوقد،والمذاهب

علب4مريمبنعيسىالمل!!وسسائرالييهودخالفتوقد

واختلفت،إليهدعاماتوأنكربجاءماوردت،السلام

المستتهيم،السبيلعننحملتقدسليافردتىعر!جمعدهالنصارى

،العقولتحيلهماأ-جغالاتامنوأظهرت،يمالقووالمن!ج

والربوظلامها،نورهاوالثنويةنيراضها،المجوس!وعبدت

لهاجعدوالأثلاد،والصاحبةللهوادعواأوثانها،أصنام!ا

إسماعيلبنووهمالأممخيرمناللهفابتعثهوالأنداد،الإشراك

السطلام+عليه

.()1/13اصحابهتاالمرجع)1(



كاالنكارممطع!قالر*.تجيهودعماءالمسنميى

!!الأولسداالهجريئوذالتكركألال

الربقطبقرجشوهمإصماعيلخيمهـبخيمنتم

الادنيامعاليفيوأربرحهاعضدا،وأخلصهـ!ألسنا،وأفص!حها

إلحلاقا!مالاأ!و،دهاءوأتصهاأفهافا،وأثتهبهالإ،عف

إلىهميدعوفيهممنفردافقامأصراقا،وأطييهاأحنا،وأ!ودها

الأوثأن.وخلعالرحمنحبادة

يق،الصفوأ!دوواوالبعيد،سماالضذلكفيفخالفه

تلبيسثلايهتميمفي!ايص!حلاالياتالهـكلعبزالاياتبافأتاهم

بذلكلعظمنتتبعيهاأعاشئنالرليمت،تصيفولاتخييلولا

ذلكتتابعوقدالاختصار،منقصدناهعححاجنأوضانكفاب

لاهذامثلأنعلموقد،الأمةجميعجحعاينهجمهمقاماتفى

")1(.وكتمانهسترهراموإن،ضناولهلم!تيخز

منالأولىأ!جريةاأسستقياونالقمعلماءذحصءماهذا

تكودنالذينغيرهوغلبةصللىجاي!هـحمدالنبيغلبةبيمتالنهروق

الأضىالممي!كأاتبعضإلىإضافة،دنيه!يةلأغراضغلبتهم

تجتمعولبم،والسلامالصلاةعليهلنبيهتعالىالقهيأهاالتي

التسليم.وأصمأ!لاةاأفضلعليهدإلا

181.)"8،شترالعبإلىاجدالأأيرلمالة)1(



اه؟2ثالن!ارعلىلردأفبالمسلمك!نعلماءدجمو

الثالمتالمبحت

الأود!الستةالهجريةالنفروذخلا!

بلسيف"اللإيلام"انقننن!اكأالنكثاهـى:دعوىو!فيى

السيف،بحدانتحثرالإس!ارميئاالدينأناضصارىاب!عم

،oوغير،..والأحزابوأحد،،بلروةكأ؟غز؟ا!فكذلى

عنبعيذا،والمحبةبالسلاماصنصرهـ%ني،االدبتاتبينما

علىيدلماالإتجيلفيليسرأنهبهـعمونحما،والق!الىالعنف

المسلمينفإنولذلافباسفخالإهـء،الأصأوالسيفا،سنفخرإم

قتل)1(.5وعنفسحينك!أهـحاببأنيكممتهمبت

الهصكأيةالستةونانضشيألمسدميراعلح!اءحرحى!!لتد

النصارىأنبيف!احيمتالضبيةهذهردعالئوكعادشهمطالأولىا

دينهم،نشرفي!وضعهم!هـحائهمبمااالإصطراإص!كموانصا

فيعليهمتصاماالمنطجتهة،أساطلةاالتهحةبهذهالإسلامامواف

"إدن:ذلكمبينا-إدته-رحيهحزماب!تيفهـل،نكحرانيتهمنمتر

سفقيثلاثمارقيتحوبعد"قسطنطي!ت"الملوكمنتنصرصتأول

أصالارإعلىقدرمافوألله،السلامعليهالمسيحرفعمق

122،صالمسب!قاوريئقة،!ادضعتةالماوالأدياراعةسه"!حصاب.انظ

اللناني،الفكر*اربمذاكإلىإلصاصقيففي!تجار،نهىالمسيجت:تأليف،124

.ا115"شالأثلىاالطب!ى،بهـ!ت



ال!صارسعلىالردفيالصلمينءعنطجمهود

ربم

الأو!طالستت!أليهبرقينا5الشخلاد

نطةالبببنى،شهرمسيرةإ)رومه")1(عنرحا!حتىالنثحرانية

با(سحينك!اف4النصصعلىالناس!!أجبرثم،القسطنكينية-وهي

منإلاوألابةل!!يهألأظ!ال!حفزعهودهمنوكادالعطاء،

"21(.الأذى!تناف!ون،الفنياإنئسراوالناستنضىهـ،

ردهمعرضفياللةرحمهادشكأهـجيأبهـعبيدةوأضاف

فشاالإلمس!لامادينإنةقه!لىحواط،اننحسرانيالتسيسعدع!

قهر:والأبسيفجنتشرلمالحنيبودينوالقهـهـ،تالسيف

منوغيرعمفزشضهـكمكتب4عماغنهلحتقد"إ)التهسيسر"شكأنك

وكنتمالييهـد،معالتهتالتأشبكالىإنطكا،دحنكمإبتداء

فيه!أوتعم!لودتالبحىأر،فيوحغرفكأنيهم،بالنب!الىتهـصهمتص

ألي!هـدلكميبهتلمذللث!لهـلاان)13،واليهرالاذكأشواخجميع

زعمكم،علئإلهكمالمحتلوقر،ليممكانتالدول!فإنأثهـا،

)1(

)3(

)ص!!

الأسمإهذاتفحم،نجال!هـمحية""ر!ماشمدقيا)هي:يالحمربافىتلمحالروس2.

خمسينةمسيربين!هصأ4،القسطنئلينبوغربيشمماليوهيروميا،بهاكانمنخمهـب

!تىالإمابمنجمنزلهو!هـاعم،تبرةالفراتصيعهالذيالبابايسكنوبيأ،أ!أوبهـ!

."...اغتلواوالطر!الفييستىش!مخطئا!امحياعندهمكانمنهمأحد4خالؤ

0)01تيالحعثهلياقوتالبتداقمعجبمأنظ!. /.)r

A(.1')2واكحل!الأ!!اءالملكحيإلنهصاسا

-!تالبهئلتأديف:والتصديخهت،اكحتهت!عمىالمجصو!اكاربخ:لذانث-.01!

إرتالتم!!قةصثيعيسىأخبيإلىحتءالعبح!اهـيهقبنبسعيدالمكنى،خرأفتي!ب

الآباءامتفبع!ا-121(،101صاللإ.صلاميهاليبر!غسنيئإلىآدمعهص!تالحلية

.-ءت3؟5ا\ء!.أتأ
،-!!ا--!!-



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

مبشراوسبعينحواريأ،عشراثنيمنأكثربعدهيتركولم

فلو،قتلةشرلقتلواحدمنهمظهر،ولوخائفينهاربين

لكمقامتلما،بالمسالمةشريعتكمعليكمأوجبتهماالتزمتم

برفضدينكمأقمتمولكنكم،باقيةمنكمبقيوما،قائمة

وعصيتم،والقتألالقتلوالتزمتماثارهبمحوونصرتموهمعامله

بهأمركمماخلافعلىالانإلىزلتموما،الأولفي

")1(.تعملونإنجيلكم

للإنجيلالنصارىمخالفةبيانذلكإلىأبوعبيدةيضيف

"القسيس"كنتإنأماأأ:فيقولوصراحةجنوحاأكثربكلام

حالةمحاسنإظهاربالسيفوالإسلامأنتانتقادكبذلكتريد

أمرالتيالجهادحالةعلى،الإنجيلبهاأمركمالتيالصلح

ولموكفرتتدر،ولمظلمتقدفإنك،النبيينسيدبها

قلتكمامصرحناطقأيديكمبينإنجيلكمذاهوهأ،تعلم

بلالشر،تقاوموا"لا:والمذلةالتواضعوالتزام،بألمسالمة

أيضا")2(.الاخرلهفحولالأيمنخدكعلىلطمكمن

تقومأنإلىالبعدغايةوالمنازعةالقتالعنتبعدواوأن

الرداءلهفاتركثوبكويأخذيخاصمكأنأراد)أومن:الساعة

سألكومن،اثنينمعهفاذهبواحداميلاسخركومنأيضا،

أعينكم،باركواتردهفلامنكيقترضأنأرأدومن،فأعطه

)285(.الصلبانهاماتمقامع)1(

)5/93(.متىإنجيل)2(



الأولىالستةالهجريةثنالقركأدلأل5ىالنكعارعلىلردافيالمسلمينعلماءجهود

إليكمنيسميضالذبنلأجلوصلوامبغضيكمإلىأحسنوا

تكالباالناسأشدفهـاكم!إلا4i!صدذلكومعدونكم")1(،ويو

فيبالاعتصافالأيدجماوبسط،فالقتالالقتلعلىوحرصا

وسعختهدون،اتاالأصانخسلبزو،سالننهونتقتله،الأرضأقطا!

اللهإلىاليكزهـباتوأعطم،أصسعادالمحتاأسببأوتقمنذدكأدق

ايلاستسلاميج!ابهضإآ،إتجيلكمذلكتصهـآو!،تعالى

الناسأشدفهوتعالئالدهحرماتاسفحلومن،الأعدائكم

")2(.وأحكامهو!صبهباللهكفرا

اضصارح!اتناقض-اللشكأحص4عبدادجباهـ-القاضيوبين

:لفيضبالسينك!الإسلااانتشاروعيبهمذمهممسألة!ب

فعلعنيءثف!حصتر،أواافهـأفهاللمسبحتدعون"ونراكم

الفاعلألطادعاشكممع،والهموموالمضاروالشدائدأ!لألم

نجقومسمعفما،!هـالمسبحنالكرفيبجرفيرماكلهلذلك

وكحم،قولهمهذاإذاصنصارمحما،منوأب!كتوأوفحأجهلهم

الأوثانوعبدىكزهـبالتهمنعلىالسيفصم!لهغب!هـحمدحمليعيبون

.3()"اللهدونمنالنيرانووالكواكب

محمداعابواإنماالنصارء!/أنأيضاعبدادجباريوضحو

يعيبوهمابجدوالمالأنيهمجاتالزواتخاذهمعالصفةبالذهمجبماصه

)1(

(2)

)3(

)04//5-44(.حمماإنجيالا

1287.،28)آالصلإان!أمات!قامع

)1/918(.ء!ف!هـحمدنبههـءإلائلتتيت



كارىالنصب!الردعلىجه-دعل!ءالمسلمبت

الأولىالم!ظيةإلهجرنالقرشكأرل

فيكم،السيفحيكلعنوالنهعبالهـكحد"ويدعون:فتال،به

لمجييهاللهإ!دهرشههـلفيئبجدوالمولكنهم،بذلاكألنالسيخدعون

يعيبوناو،الزوجاتواتخاذالسيفبحماىفعابوهكأا.

!إتخذ،دهـل!رهأمحامريماتشذقدالل4ألطويد!هـلطلمجي!ألل!منهكحذا

"11(،زوجةمريميسموالموإنلننهسهاد!ند

!هـمنإنمابالس!فصمالمج!مهـجيئهأنأبوعبيدةبهـضحث!ا

مماوهذا،أوصاف!ذلكوأنصلاثبصحمدابئنبياءبشترات

فيالأنبياءا"وجمثصارات:فيقول!ثالإتجيلالتورأةبهوبشرذكره

جملةشيألسيفبابأتيجمرلهحييههـحمدأالأنبياءسيدأنتنطى!تبهم

نأحتىذ!د،بأتيئماذلكعنذكرواوقدللى،آوعمافهم

و!عابدرفياتىهـاشهمأوقتل،انعربعزيمةعنأخبرأضسعاء

كيبصثرالبلاء!يفكأل!البيادر،5!دولمىالأمم"يدوسه!شا:فتهال

ثرت!!شسى،مسدلهلصيوفبهاأبدمننمهوينكل،بالعر

الملحصقي")2(.شدة!ن

كيسبلاأرسلتكم"حير:لفرميذهالمسبحقالوكذلك

فتهاللا،فقاد!ا:لثصبء؟أعوهـحصمهل،أحذيةولاود،مزولا

ليسص!j(كذلكومزودفليأخ!زهكيس!لهمنإلالنل!:الهم

.(سيفا")ويشرثوبهفليبعله

)1(

)2(

(r)

.(091غ)1/النبردلأئ!!تمثبيت

.(-4ا/14،أ-1/24)ألضعياءبثار!

35-36(.22/اء!قا:إتجيل



351النعكمارىعلىالردفيالك!ممينعلماءجئيه-د

لىألأوالستت!يهالهجرناوالقركألول

ا!القتاعقنهاهمقد!انأدتبعداسسيههـفابشراءفأمرحم

!مذلكومث!!،بائسيفبعدهسيبع!صغييههـحمداأناصعلمه

!هـاضعكنيىهـة)1(!()2(.فيألسيف5ذ

بالسينطيختصلمصهدتجيوومحمداأنذلكخلالىمرتفتبيمت

صلمجايم،قبلهالأنبباءمنكثيرح!كهذابلائهوأع!هـخالفيهمع

الإسصلإبم،بهلتعيبذتكاقعتكنت"فإن:أيضاأبوعبيدةأطيض

قبلهماوحماثنزدتبنويوشع،عمرال!بن!!سىعبتانعثفإ

حاربافإنهموالسلاا،الحح!لاةعليهما)*نبباءمننجعدطماومن

فيمكتوبمحوكماالأعداءوقاتلوا،ببلادطمالفاغيهالأمص

عديهداودأطقتافيطههـالحالوكمالدجكم،أعتبطاضا"س

الكز!،امحلوإئفمعالسطي!معلب4،وسليمانجادهـتعحالسصلإم

أديانهم.4ص!صةذلكلتدى15
ي!-هـ3

أه!!معادحهتلأهلتعالىاللهسنةالقتالكاتإذا

،حاملونوبها،سسالكرنالسنةتلكعلىفنحن،الفردى

سميئاتنا،صتلاحسناتناومنمثالبنا،منلامناقبنامنفيكودنى

)1(

)؟(

جئت،سيثبا!الأ!ض!أعلى،سلامحالألتهيجئت"ما.متع!إتجيلصثيجاءمامنها

.(-2/\)01متىت4"أهلءالمر!أعداءوابتها،هـالأبم،!أبيهءالمرنجينالأث!نى

وص!ك!كاأكدأئهقتلعلىالمبحيفرتحرممتأينكالوقاإتجيلفيجاءما!منيا

بكمفأت-اعليهمأملكأدتيريدوالمالذي!%أولئكأعدائي"أما:بتهولهبهذاالإنجيكا

ابر!ء1،الكتابأهكمعص!أرتلذلك!انظر:27(.)91إ(قدا!بواذبص!هم!أإلى

!ز.افيخعطاهـ،042الأ!لىالطب!قيا-17(!!)2أبه!الوشاءل!حصالأول

عر)0912.إلحمنبانصامحاتم!مع



كاالنصرططالردعلىفيجيكو!ع!ءالمل!!

حاالأوالستت!أليكجريةنالقروكألاأ-

لمليتاكفيا،كليكانعكسفرلنا،تعييباكأناهناثعن

الحيممةهذهعلئكأدااللءرحمهالصاوردتييضيفتتلء")11،

بعثتعالىالد4أدت"أحد!ا:لفيقر،بهأجهبثلاثهالشبج!وعذه

كل.11 لأذبألسيفنجعثهمنلمحمنهمزماقى،بححبلبي/ء!

كما،أننهعالنطفلأنباللطفصعثى2هـتوعنيهم،أتجعالسيف

أ!كحماباص!سىفبعت،أزمانهمبحسبم!بمكأاتهمبي!!خالف

زعانحيئالموسىبإحبا"عيسىوئخما،السصصزمانفي

الناكص!لأت،القحماص!ةزمانفيبانتهرانهـحمداوبعث،الطب

معوتحاسدوممطيتناشرونثمالتهلهمعدتيتعاطفرأمرهمبدءفى

.")2(الثثرخ

إذاإلسيف"أن:بقودهضاعئاجوابااللهرحمهيكحمين!تم

الباط!!إقرافيصركانإذاواللطفخيرا،!صانادحقلطل!!ان

الإ(عية،الفضائللإفهـارمههـضصعالشرعلأنتخىهـا؟كان

لششضوادحدودبالقتلاششرعجاءولذألاك2،الدينبوا%حتكرت

إلأأيكفهالاالأش!هـدالننهرلمرلأنألشر،بهوينتنهيادخيربة

الربوكاشما،الهـغبةم!تانتيادهامنأنج!لغالقهرف!!انالهـهبة

ف!لذلت،ش!صاعتهمفق!هـة،عددحمةلكثراوعضلثهـ(الفاس!أ!

.(T)اللحطف"منأننهعفيخمالسينك!كان

)ا!(

)3(

;3)

ص)286(.الححمنبانماماتمثاامع

)182(.لل!اوردبغالنب!لامأ

)182(.الساب!!جعالر



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

قألهمأفيهيؤكدثالثبجوابأدلهرحمهذلكيتبعثم

يكنلم"أنه:يقولحيثالستةالقرونعلماءمنواحدغير

فيأثخنمنأولولاالرسلمنبدعابألسيفجهادهفي!!يو

بعدوحارببألاستدعاءبدأ!.ومحمد..تعالىاللهأعداء

الإباء")1(.

الإسلامانتشاردعوىأنالإسلامعلماءبينأنوبعد

تهمةوهي،عليهمالواقعفيمنطبقةدعوىهوإنمأبالسيف

)2(.الإسلاملدينوبغضأكرهأوأساقفتهمالنصارىأنشأها

الستةالقرونفيالمسلمينعلمأءأوضح-ذلكبعد-

-انتشارالمسلكهذاوأنالادعاءهذاأنالأولىالهجرية

!صفمحمد،الإسلامانتشارسببهويكنلم-بالقوةالإسلام

بمأالإيمأنعلىالناسليكرهمالصأحبولاملكايكنلم

)182(.السابقالمرجع)1(

زيجريد(المنصفينالنصارىالمستشرقينمن)وهيالألمانيةالمستشرقةكلام:انظر)2(

همالنصارىوأن،والعقلوالمحبةبالإقناعانتشرالإسلام"إن:تقولحيثهونكة

شبابهمعلىوتحسزا،وأهلهالإسلامعلىوحنقاحسذاالدعوىهذهنشرواالذين

ذلكوضحكما،العلمفيوترغيبهوأدبهوسمؤهالإسلامبروعةأعجبواالذين

وكذلك."..بلواهتصوربكلماتبشكواهيجأرراحالذي"ألقارو"قرطبةأسقف

ماذلكمقابلفيننقلثم..".الشارقي"فولشيرالشهيرالفرنسيالفارس;سهاد

اعتنقمنلكلعلنيوحرققتلمنوالحمراءغرناطةفيبالمسلمينالنصمارىفعل

كذلك"ليس"اللهكتاب"دينيةوشعائروطقوسرسميةاحتفالاتفيالإسلام

.الشروقداراهـ،417الثانيةالطبعة42(،،ص)41هونكهديجريد



كافيا!ردسلىالنحارىجكودعلماءالمسلمب

الأولىالشهالمجريةذالقروكأ!لأ!

قيل:"فإن:ذأصكبيانحافيئعبذادجبارالقاضييقه!لصمالمجلي!بهصاء

أطا!لىبمنوصاربالسيفحملقداننبوةادعائ!معأوليمى!

إص!!أولهمنلهتمالذءبيكونأدتتخ!هـونفما3؟عصامن

؟والم!جزاتإييماياتبال!ةبرالم!صوإبالسجفتمإنصااخر!ه

فيكلامنا!إنما،السيفحملأنهأنكرشاما:لهقيل

كأ-وه،علىاستطصالوبيهموعساكر،لهسيوفامحماهـواالضين

إلىوبمصيىهـلحم،سينهك!ولادشيابلاأجابهـهفدعؤلاءفإدن

قوماخلقمالأق4ر!مانتهدلائلافف!هـتنبه!تهص!حتطاعته

حمالذبتالأنحمارواالمهاجرونأحابءوإنمام!2السلاحهـا

وإكفاربإح!اركحمأتاهم!قد،الع!!بم!توغيركحمقريشمن

اصصحتىمشه!هـدهههـمعروفوالنهت!هـماادهـحدةمنوب4،آبائهم

دحملحاجةدولنوأيدءتعالئالذ4فنصره،ونالكثيربه

ألسيف")1(.ا

قبا!كمنوأجابأس!لمقد"وكم:قوله5شائمالأويضيف

أسلموكم(،وإكراهقتالدودن)أيالسبيلهذهعالىالعرب

بصنعاء.ثالأنباطالعجممنوثال!هـبمنأليمنأهلمن

كثير،خلقحرتوبلاالشرائطبخازه!ؤأجابوهفالذين

نأأرإدومن،العلمأهلي!هـفهامذحصرةعي،عظيمةوأمم

وثجدذلكعلىقدرحالهممثالىفييصب!حتىذلكيعرف

الله،إلىوضقرساللهأسسلمواالذيخنفهؤلاء،إليهالسبيل

.ثبتحر2!ا-ا)1/9ةاننبر*لأئلتتبيا)1(



كاالنكعارعلىالردفبجهودعلماءالمسى!ن

الأوسالس!يةنهس!اوناننكرخ!-

عنالنالس!وأسلم،القهخوفمناأسلصصي!هـحمدفاصحاب

ادحرتق!ا/و!ص!لاأحاءاالذينفهؤلاء،أسيافهصف.
،هـهـ..هـ..اهـ

)1(.بالسيفالإسلاماضتشارعدمعلىمههـضعدالألتناهو

صرلمججههـححك!د"وأما:بف!لهاللهرحصىصمابتذل!كو!!كد

الحسلاة4عليىأنهفيغربئها5رضا7اشرقفيأحايختلففار

جطيردترل!ابصاك،تيز!رلاأغاحفعإلىأتىوالسلام

وأبرداثهمااباؤهمعذا!لصتنشأ،لرئيسيناقدونولالأحد،

والعزالزخرس!!!ق!،الأعوامم!تألوفمنذوأسلافهم

ثمحم،السباعطباعمحدباعهمفيوالأننههوالكبهـوالظلمواكخههـة

أبدا،لبعضبعكحمهميتعححبوعشاشرقبائلاكالأدفاأدهـف

منالأحكامعليهموأجرى)قههـة(،أتباعولامال!بالافدعاهم

لكلأكثرم!افانقاد،وال!جم،طبالسووالضربوالقطعالقتل

.فضولا،غلبةولاطمعنجلاطوعاذلك

وتحدلخط،هاكىلامحصهـعالهاعنواانصأأنهمورةضىفص!
هـ.ءهـ!ما

الجهلومن،العدلتإشىإنظلممنتعالئاول4بتهدرةطبائعيكم

مدال!زجمأالعظيمال!رلإلىوالتسرذالعسفومن،العلمإلى

خوفدودتمفحابينأناإضشغدوا،الفمارسنههأكابرجبل!لى

رياسحة.أومالفيطمعودونججمعهم

وعصهـبكرأبيسيم!ةحسانتكيفكذلكالناسعلموقد

هـزدئئبلالكما،العربطاع!حانتوكيف-عنهماالله-رضي

.(33-1/23)ال!أب!تال!ثححدر(1!



كار!الثعر!الردفيالصملبنعلماء؟ج!

لأولىأالستةالثجربةناإلتكروخلال

سهم،ضفرعدىشعاكىالن!منبخدب!الأإمحذأفها،غلبهولاعئلاءولا

آقيهـضفىمالؤأنفقتماله:تعالىلفكما،بفباعهمتعالىوقسم!ه

."21((1)ث!بتنهمآلفأآددولنفلويمؤبفلفتآهـاجميعا

!مابقيهط5!لاممث!!ائمتفببيحيىنصىهـبتويضيف

ضعفحالىفيوعوجاءإنمالمج!!هـحمداأنيؤكدصث

"وأعا:فيتولىالنحارثب!عمكمابالسيفج!اءفكيف،وقلة

ثالمعجزة،إد!جهدولطنجالسيفجاكاصلى!هـحمداأنفهـلكم

ماعلىيقفولمرالسيو،الأخباريعرفلممنقههـلشهذا

عزالل!أكر!أنالىشقبايتيماحانصلهسووفالنىالاثار.تتهاده
ء!!-.-م!ا

عاما،عشرت(ر-قاتعااللهإنىألناسافدعا،بالرسال!وجل

يسعىأصحا؟؟،منصلةصيثم،وحدهكانأ!هـهأولفيوهو

الدءلرس!هـحمدااللهإلأإلهلااأ!قو:لويق!بال!أحياءبين

ب!يسخرمنفمخهم)3(،ال!جملكماوتا!ينالعرببهاتمل!ا

عنه.يمسكعنهـمنهم،أبإيلتنه!لامنومنهم

وها!هـالى،أمرهيوقصالإسصلامااللهأظهرحتى

)2(

)3(

.3إ-:الآي!ا،الأنفالكأةسى

23(.235-ا)5/حزمالأبنوالخلالملللمحيالنهصك

31)هششبفيالطبرءبأثردط " /)Y،(014)5بهـوت،النكردار.

فهـا!هعدالسففستحأتمأبيهـابنإبرعبكأبرابنرهـاهكثير:اكلتتال

باتفسير،(أا-5لم//2)!لقؤسولبيهدرشتول!كو!!االأيتنصرفكذلف!.حعالى

ال!ئالختهاتفىبصعدابتر*!هـه"14(،)1بير!ات،يالوالفكم-دارتفي

،!تب!ادر،دأر،2(اآ25-2)1/



كافيالردعلىالنك!ارىجي-دععماءالمسمي!ن

ألأو-تاشمتةيئ(لهجرالئرونخلا!

اد!بر2موتحبالم!صكأة"ص!هـرنجعدالقتالى!!بدأثم،(لماد:ة

والإع!ذار،الإفنىاربعدإلاشيمرهـسيفاوما،الدلالهووضوح

اوأصهـاللهظهرحتىقوتلوعان!دهذلكبعدخالفهفمن

.)1(
."رهولىح

صلماءهـتغيرءفعلكماالطبريربقنجنعليوب!كد

الأشبب-مىهـسحبحلأجئهاد(واإالتهتالصالسبيلهذاأدىاصمسلمينا

"فالنبي:فيتهوللمجيي!،عليهيعابمافيهوليسم!!يههـحمدقبل

والترهيبيخببالممالتههارااح!رالواللهإلىأسدعاءباأمر!!غليه

ماله!انأجابفصتواحدا،دوالمعبر!احدأالدينليكون

أععنىاوذللثإلع!بجبلمومن،عليهمماوعلحه-./

الذصةلهو!جبد،مه،يهاحتهنظاهراجدعنالبزية

.وشذاليلنئلينة،للكزةرياضذلكفيوكان)2(،بالطاعة

إلىمنهموادحمبةالأنزقيلأهلوداعيةوخيلائهملفخههـض!مم

أبهـافإن،أ-حريةواالضضحرفإلىوالذهـقالذللؤممنالانحقال

وهـائهم.منادحربكانتأيضاذلك

)1(

!2(

142(.،)141الإيمانيةالنصيحة

وأنحفتلكا،خ!ىامناش!ئ!االإلصلامالكنيى2تاعتبحيثالنصارهـ،فعلهحصما"للا

بم!اءبهـافي!ايحرأنويخنمغ!عضماءنبلاءبأنهمالصلييينالز!صان!لىدينيةقدالت

لمص!ء!يستحتهرصالاأنيهما!كقاب!!امحنيالمسلثيمتوصص!!اتثنجهاء،تأدتكأالسماء

تعتهبتكماوطئا.الأقدامألثلإءهمتطأث!أئهمفيغارلمحينيخرهـاثأنالقتا

يى!الله:انفر.!(.؟صئا.الحاثهـليحبقس!ع!تكأصنكا!الأندلسم!افيالنصرانية

ء4(.،ضر)41ن!!بزبصد.كذسك



كاعلى!النصارىالرثج!ه-دع!طءالصملمبتفب

د!وفيالستةايةليكبراونالتهرخلاأ!

علىب!ىبصأزورليسالأنبياءمنذلتفعلمنأنوكما

صتجمش!هـحمدابهاللهأعرمافكذلك،ورضوانمغفرةسبيل

إد!هادفرلاالكافهـوعلىالغاراتوشنالمشركينمجاهدة

لصاهـإلصس!لصنو،ثغىشذولا،حريمأمنولا،دينقاتملما

حالهذاملهعلع!اسناس!اتلبثماوقل،لغيرهموخههـلاننهلا

منها")1(.وأواسعأ!كأهرماإلىاينتقكحتى-أهليا

عبدالجبر)2(.القاضيعندتقريباومثله

عليخاأوجبقدفكتابناتحن"وأما:عبيدةأب!ويقوأط

ردينهناصرينأولياءهفكناش!أنهجلخالقناأصفامتثلنا،القتال

ادجالتعبادةإلىند!الاخلقهعلىأهـضهفيبحقهقائمين

زكمكمعلئاصييهـدأشحبع!مننعبدولا،ادجمالرباتولا

منالدخانوأين3(؟)ادهـهدانمنالسماءفأين،العذابانطوع

الىعنكمغابكماديننافيالحقأشرقلقدا!سجد)4(؟ا

المإعد")5(.

)1;

)2(

()r

)4(

)3(

891(.'اgY)!يوالنبيخب-ةإثباتشيوالدولةالفين

.(188ة1182/)ةالنبىدالاث!!خثيتكأ

ثال!طد،ةحزنهحصالمنخفخم!ا!انواالأرفرمقالمصئمقوقي:أوعدةجمع

الربل!ان:انض.عداكو"وو!اد،ووهدأوهد!ادجمع،ةللحضاسمايكون

وهد(.)مادغ1/\4!047-/3)منظو!لابق

انظ:.ف!اتوأفيالدرهـنك!!أ!لصهـهرصامعا!ممههوقيل؟التهبالد-جد:

0912./3)م!را،بنبالعرأصان

)287(.الحملبانمامىاتعفآمع



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الصحابةإيمانأناللهرحمهالخزرجيأبوعبيدةويبين

فدىلمأكذلككانولووالقهر،بالقوةيكنلم!صبالنبي

وأنفسهمبأرواحهم!ي!اللهرسول-عنهماللهرضي-الصحأبة

خلصحينءسي!محمذالنبيينسيد"وكان:يقولحيمث

بالرمحضربهالمشركينأحدأرادأحد،يومفيإليهالمشركون

!ي!وبينهالرمحسنأنبينجسمهفأدخلأصحأبهأحدفجاء

سهامهم،إليهيرسلونالأعداءواستمر،عنهاللهرضيفمات

السهاممنالكريمجسمهيقيعليهأغنى)1(خرشةبنوسمأك

منهسالالذيدمهيشربالصحابةبعضواندفح،بجسمه

كمألا.عليهوشفقةبهوإيمانألهتعظيماذلككل!!ه)2(

بهأحيطحينالمسيحأصحاب"أن:الإنجيلفيكتبتم

قدكانالذيبطرسوأنعنه،فتفرقواجزعوا--كظنكم

ماأنهوحلفثلاثا،الديكصراخقبلأنكره،ينكرهألاحلف

.)3(
حللت"مأ:بزعمكملهقالالمسيحكانالذيوهويعرمه"

كان،الأنصاريأبودجانة،الساعديزيدبنعبدودبنلوذانبن:خرشهبنسماك)1(

وهو،الموتحتىوبايعةع!يمالنبيمعأحديومثبتخمراء،عصابةعليهأحديوم

النبلاءأعلامسيرانظر:يومئذ.استشهدثمالكذابمسيلمةقتلفيشاركممن

245(.)1/243-الذهبيعثمانبنأحمدبنحمدالدينلشمس

مجمعأأعرفهلممن"وفيه:وقالالطبرانيرواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال)2(

r)الفوائدوشيعالزوائد / h1ا).

ويوحنا،56-ا22:5ولوقا،66-42:73ووقس،67-62:94متى:انظر)3(

81:52-27.



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلال3هاالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

معقودفهوفيهاعقدتوماالسماءفيمحلولفهوالأرضىفي

لسائرقالهأثم،المقالةبهذهأفردهأنهزعمتمالسماء")1(في

عنه،هربواحتىقليلإلايكنلمثم،جملتهمفيالتلاميذ

نأزعمتممابصحيحوليس،زعمتمكمالأعدائهوأسلموه

أبينفماأذنأ")2!بهوقطعسيفأاليومذلكفي"استلبطرس

نكالكم")3(.تعالىاللهعلىوأهونضلالكم

اتبعواإنماالناسأنتهمةعلىعبدالجبارالقأضيويرد

الحروببعدتوزعالتيالغنائمأجلمن!ي!محمدا

معاند.إلابعدهيكابرلابكلامألادعاءهذاويفند،والغزوات

نأتنكرونفما،الغنائمأبأحهمقدأوليس:قيل"فإن:فيقول

منعنهيسأللاهذا:لهقيل؟العلةلهذهلهإجابتهمتكون

ونبوته،صدقهاعتقدواقدالقوملأنيفكر؟منولايعقل

رضىعنأدلهإلىتقربواهذاوعلىلهذالهإجابتهمفكانت

لميكونأوالمعلومأنكرفقدذلكغيرادعىفمن،بذلك

أموالهمينفقواأنعلىأجابوهإنمافالصحابةالأخبار،يسمع

ولأجله،طاعتهفيوأبناءهماباءهمويقتلوادماءهمويسفكوا

للدنياطلباأجابوهإنمايقولأنوتدبرفكرلعاقليسوخفكيف

16:91.متى)1(

.لبطرسالفعلذلكنسبةدون،.ه22:ولوقا24:47،ووقس،اه:16متى)2(

.بطرسإلىنسبهحيث18:01ويوحنا

192(.)592،الصلبانهاماتمقامع:انظر)3(



2151النح!ارىىععيداصألصلمينسل!ءجيكود

إلأولىالستةيهالهبالقرونكألال

لمإدتثم،ذللثم!تبالضدواللأمرأ-عةواانراح!شيوكأغب*

حاجتناو4:يختهودهـنلكانههـاوالغنائمللغاهـةإلاتبعرهيكونوا

صناعتناوطيفيكبهاأعلموتحنو(لغنائمالغاكأةشيإليك

تبعكومامعكومااتباعكإلع!يدعههـناالذيوماوعادتناتصت

!كأ!ةأموالكأجلأمحنوالغنائها؟الغاكأخعلىتبعتناأنإلأ

لخزافتأم؟لكخيوواصطبلات،فىوإتومووجزككنو

كسالاحك؟

ونسىخنهتبضلالهموي!يهداباءنا؟نكفربأنأمرناهـمن

فعبدماءناونسنلث،المدأثوجبابرةالأممولعادي،أجلاءهم

اباءناكانواوإنوخالفك،عاداكمنكلونقتلطاعتث!

اللذاتهـخهجروأزواجنا،أوطانناوشنهار!/،انناوإكأوأبناءمحا

سبف!تبقتلالغيظوشنهاءالحرير،ولبسادخمورشربمن

شيء!لىإ؟تحصللاثمذلك،ف!!كعادتناإباءناعابأو

نآبدمائناةالمخاطبعدبأسيافناعليهتناوغلبنابق!غنمناهإذا

ئلهإلآبختارهلاهذابعض،إلآتعطينافرإليكنسلمه

بهمفكانأجابههـهالذينالأنصاروابالمهابرهـينفكيفالنساء،

شرطها")1(.التيالشم!ائطتلكعلىوصبهـثا،ومنعةعزةفي

لأعبمجالا-تتهدمماكك-بعدالإسلامعلماءيدعافعم

وأجاد،و(لسنانبالسيفانتشرقدالإسلامأنفيشب!ة،

الفرية،يرذهدحضفيالأولىاالهجىهـيةالستهالزهـونعلماء

112.،ا)11ةالنبوثالأعكتثبيت)1(



كافيالردعلىالنكمارىجمودعطءالمسنبت
أ!ولىالستةالئجريةالقروذخلال

.النصارىمنمدعيهاعلىت!ا!اتنطبتإشماأنبهاوببالث

هـجالاجدعلابماقإدعق!!بالحتهلىألتهمةهـتءفأبطاإهـا

اعليهمتعانىالدهشرحمةسعاند.مكابرعدإلأو(لاهـيبللشك

أج!عمن.



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلال3كااالنصارىالردعلىفيجهودعلمأءالمسلمين

الرابعالمبحث

ونعيمهاالجنةحولالنصارىمفترياتدحضفي

أخبرالتيالأخرويةبالجنةيؤمنونالنصارىأنلاشك

الإنجيل،منموضعمنأكثرفيالسلامعليهالمسيحعنها

منالأولىالهجريةالستةالقرونعلماءووضحهبينهماهذا

الذيالإنجيل"وفي:اللهرحمهأبوعبيدةقالصث،المسلمين

)1(،الفصحمعهمأكلليلةلتلاميذهقالالمسيح"أن:بأيديكم

أبدامعكمأشربهالاإني:قالخمرمنكأساسقاهموقد

2(.)"اللهيمينعنالملكوتفيمعيتشربوهأحتى

"العازر"اسمهالذيالفقيرقصةفيأيضاالمسيحوقال

قروحه،تلحسوالكلابالغنيبأبعلىمطروحاكانالذي

إبراهيمحجرعلىمتكئاالجنةفيإليهنظرالغنيذلكوان

ابعثإبراهيمأبي"ياالنار:فيوهوالغنيفناداه،الخليل

")3(.لسانيبهأبلماءمنبشيءإلي"العازر"

عرضفي"عيسى"وجدوه"ولماأيضأ:الإنجيلوفي

علىالمهلكالملاكعبور:تعنيوالتي)فصحى(الأراميةالكلمةمن:الفصح)1(

إسارةالجديدالعهدفيالكلمةواستعملت،الفصحخروفدمعليهاالتيالبيوت

معجمانظر:.المسيحيةالكنيسةفيالقيامةوعيداليهوديالفصحعيدإلى

401(.)3/الكنيسةمصطلحات

25.:14ومرقس92،:26متى)2(

.rا91-:16لوقا)3(



كا!الئ!ارىفيالردعمىجئودعطءالمسعمبت

الاولىالستديةالئيبرالتعرشنكألألى

:قاليسوعأجابهمهنا؟ص!هـت!تىيام!نم:لهقالهـاالبحر،

اياخما،رأيتمالأنكمليم!!تطلبوننيأنتملكمأفهـلصت11ادصت

نج!!البائد،للخلعامل!اعمدافشبعتمادخبزمنأكلتمإلأخكمابإ!

الأب!ربة")11")2(.اسلحياةأجاقيأحملطعام

منفيهاليلاخاهـوبماباليزمالنصا!ىإيمانبهـكدومما

قانونعنوالفحلالمللشيألش!هـستانياذح-!دماثائمةحباة

حذا"وفيه:اللإيمانبشريعهيسمىماأوالنيقوياإيمانا

ونؤم!ت:آضهـهفيجاءحيمساالأبدانحشرإلىإشماهـةتهـدنالت

الابدين")13.أبداصدأشمهاوبادحياةأبداكفااحتهيا

ييالدكلسلميىتعلماءذكرهاأضصتياالنصوص!!هذدكك

بمابالاخرةالنصارمح!إيمالتتؤكدالأولىيةالهسالسفةالكرودت

.ادجتةفيها

ادجنةحولالنصارىينهترجهاالتيأسشهبهـةاالفريهلكن

ينتهلىونكاحاوشرباأكلابهايكرنأنيليهتلاإدجن!ألطهي

"حنامقار"القسقاو4ماا(حقامهذافياذصكأرجىأب!عبيدة

ؤ)أيهاوأنتمالقى!:"ويتهولفيقول!:ونعيمكاالجنةحول

وجميعونكاحاوشىهـباأولادنج!فيأن:تشولههـلنىل!"المسلمص

ونحنشى!يعتكم،صاصمابجاءالذيالكحابشي*لك

)21

بم)3

د--27.:آحناب

311284نالصساإ!اهـات!تامع 2-.A

.)233(للشيهرستانيوإكحا!المن!!



315الك!ارىعمىإلر*فيالمسح!فئعلما-جهه-د

الأوشالستهالهبرقيوتالقركأللاأ!

ولمحوعهالربرهـهمنب!جهيدممككواثا،ذلكجميعننكرالنصارع!

بأجسادناح!رنا،القيامةيههـاح!خمرناأ*اإشنالذلاكعنررنا،

ب"111.ثولانأكللاولثنسناطونف

لقساقولىيديؤما-للهارحمه-صكأمثاوينشئى

فيقول!:الجنةفيوالنكاحوالشربالأكلإنكارشي"حنامتهار"

لاالفالمم!قامإذا:ليمقالىيحموخألتمتع!إتجي!ق"وفي

اللهملائ!ةكأمثالي!نههـلطلثن!كما،يتنا!صهـنول!يفهـرجون

السمماء")3(إ()3(.فسبتعالى

القياهـقي،يومادجنةنعيمحولالمنمبيههكحذهإلرادوبعد

الهجريةالستةالقرونفيئالإل!لامعلماءبعخىأد!تجد

ال!نهرية.هذهولدحضالتيهمةهذهدلىمحمااحبم!ر،اللأولى

أنكر"فإن-:الله-رحمهالحطبريربنبنعلييتهوأل!

السلامعليهالمسيحذحصفتد،وشرباأك!لاألاضهـدفيأدتمنكل

لس!"إني:لهموقالمعهمشربحينذلكمثللتلامذته

فيأخرىتارةمعكمأشربيهاحتىالكرمةهـ!هشمرمنشاربا

وشرلا،لضرأباالملكوتفيبأدتفأخبر")14،اتالسموهـت

)؟(

;3)

)4(

ال-تجي.عيدةأبيإلى"حنامقار"القسرنصاك

601(،.3.11

.?3:متىإنجيك

)3/9"1(.والنحلىوالأمه!اءالملاكأالتصا

14.25!صهـ-!2:92،!؟هـتإنجي!

السمنإنهاماتسقامعانظم!:



1351ىالنك!ارعلىألرديرالمسنمينعدءجه-6

لىالأوالستتهي!ال!هجروذالتهركألألا

واللاذات.الد!إكلفيهسي!دتال!ربفيهدنجكو!حين

:قالأذ4أسسالاماعلبءالمسبحعنإتجبلهفىبدهـقاوقال

."بيأئدد!علىوت!رب!!ندطكلى"لصث

والغرفألاشهـءاشيوالشىهـبالأكلتك!ححكلبفكذه

فياانحيصلهتم)..وجنت:كتاب!في!هـوج!!اعدةقالكهـكلا،والنعيم

.!ظم!)1(")2(!مص

السلامعليهداودأنكذلكالطبرهـمحنبنعب!ويضيف

النبيداود"وهذا:فتال،الآخرة%يرالتهبىفيالنعصذكر

وي!جدولتوينشر!لطلطيبعثرادجبابرة"إلنالزبهـ!:شييتك!هـك

".نعمتكالقبورشيأنيخبر!نو،يارب

كثيرقومالأج!اثاماتسيبعث"إن!:كذللثدانيان!وقاك

نظراحهمبيخلضارالبىإلىثبعضهمالدائمةالحيادإلىبعضه!ا

.ا!لأبد(إ")3(اإد

بm"علىدالىخثالضالبوارإ!البعضفذعاب

يم.الت!5النعيمإدىمقابئيهم

فييكونأننفيع!لىكذلكالخزرجيأبوعبيدةويرد

النصىهـانيالتهسدعوح!علىأىون!احاولضرباأكلاادجنه

)1(

)2(

(r)

.221-5:الآيتان،بةالتهسورة

2(.،)1ب!لىلمجيبنئعحمدالىءنصاشماتةو4اء"أكالدلى.
-!.-.!.ءجما!هـ-سا

12..)ب!ير!محمدالبيت!ةإثتفي!اورولةالدبت



ف!ا3!النكارعلىالردفيىإليكس!علط-دجهإ

اقألأوالس!الالجرقيوتالترخلا-

فيأنم!تهـدط""المسعصانعتقدماعلىاعتمهـامخصمهم"وأمانجقولد:

نفيك!انفإن،الأجساملذاتمنوغبهـهانجاوكضأحصلاادكأتر

وتعالىتاركاللهعلىعتههـامثكمذلكفانمااحدا،الاة -وص

يبماولورت،برهانولأل!صمعلمبغيروكتب4أنبيائهوعلى

الأنبياءسفتبمقتكحىإنيهذطب!!اخللنبيمتأنالآن!لينا

اليومإلئالييهـدوأبدعببأيديكمالتيكأاةشالض،م6الساعليهم

منلشيئءوألاالأجسا*دحشرولالبعثولالآشهـةفييهافار

)1(السلامعليهعمرانبنموسىألطإلاذحر،التهياهـ4أحههـال!

النهأنال!المااأخبرركلهمالسلااعليهمالأصبيهاءإمنقبل4وعن

مماوهذا،متق!رمأصلعلىوليماشيءمرل!اثةشيا-خلق

وحشرالبعثأدنىفيهلا!حكممافإذاجميعاعليهاتفقنا

أبدافيبقى،الخانهتالقادرفدرءم!ضهنكويتعذرلاجسادأفي

قاصماالذينوه!لاءأصممتنع،احدفيلاالممكنحكمفى

موسىبعدمنالعالمأخبرواوالألمياء،صدقيمعلىالبهـاهين

والنحا!عطألييهـ*أن.الححلبارهـاماتم!معحتبمحقتئ،لثمهمحم!*/!ذحص)1(

يكذبأنهـخافةوادجنهبئلقيامةالناسيخبر3اال!رعل!مه!سىأنيققد!ن

أوحعباالسلاعليهمه!لمص-أزجقتنهكصباساالقوه!ا!أ!بر،واحرةجمنةبهانجتهـإخمىهـائيك

إتجرمم!صنر-!الى*برولتألصحفلفىطذاإن!اصبحأنهلقولهباخفالهوأ!بذلكإليه

!ا-بر?صءص
أستهصأوسقطا!عثبامههـسع!اخبارانبحتما!8،6)الأعلىد!فئ!ومه!سى

مقأمعانخلى!:.!هـيإتبز!تبعدهحصخبأنهعل!ابعدخححو!،التوراة!أتصصت

)ا"27(.عر!اصن!الحثبان!امات



كاا3إدنترىألردع!ىفيجيكودعل!اءالمسمبت

لأولىاالس!إلهجرقيالتهروذخلال

ذلك.منففحتهقناهـقياعقباوأصهـالإلأجسادوحشمبالبعث

ألتعبالأجسادالتذاذوفيأجعثاوفهـخفيلالضكثيذ(

فيوللاشكأحد،فبءفعا!بسمماوعاذاننوسيها،معس!تىحسثر

مناللذات!سائرواليكحثا!ببالمئداعمنحشتدذذلمى!الننرأدت

المطلوبه،اتوالأصص،ادحسنهوالمنافى،الئليبهادواثح

أدصهـاسوأنال!ككاره،هـتذلكبنهح!سممألراهىوكذلاك

فإذا،الننكرسإلىاللذاتصذهلدهـصرالمنافذهيأجسديةا

ادجزاءعالمفيالتيامةيوملمبجمعالله!علىباتفاقاجتمعخا

أوفادحاق!انكماويعيدعمالجا،المركب!الأجسادواأخششا

!الإلاماللذاتلىناهنالكسفزودفأتيهانصدقأدطيلزمنا،ةص

تأكماأنهإلا،!دفلاكإلاشوجدلمانتيطبائعيهاصستد!ءبما

هـةبفاستحالهوالادفستنجغيرالنهناءبعرأعيدتليماجسادا

بحلقولابناكأ،جع!رلمهفاكالذجممااالطعافكذلكالقدير،

تغبهـولاهناكيطرأول!دمإلىودلاقذرالىيتحللول!فساد

تباركادخالهأخبركماالتهدببتد!ةذللتشب4ولاتمه

.6ر!(م!إا(")2(ينزفونولاعنبلايصدعرن):بقه!لهوتعالى

عندانفريةعذهعلع!الد4-4-رحصصكأمابنويرد

حتبيهم،خلالمنذلكفيتناقضهممدىوبينأضصارىا

)1(

)2(

.ا"ا.الاية،ااقعةإلهسورة

.(0280281)اصلبانا!اعا!مكلاع



أ33الئئارممتعلئ"الرفيىالحسمعمبتعلحاءجيهود

الأو!!الستهيهالهجرنإلقروخلاأ!

لاالناسرأقامإذا:لهمقالتيس!خأتمتئإنجيل"في:فيقول

أدلءملاسكهكأمثألىانكنههـي!تهـدتةيتناح!نولاوصهـنب

السماء1(111.فيت!الىى

قالالصسبح"نقسر"))صوإتجمل"متى"إنجيلوفي

معكمأشريماحتىبعدىعاشربت"لا:أخ!ذهليل!لتلاميفه

+")12تعانىاللهملكولمح!فيجديذة

عشر:الاضنىللىحواريمنفاتاليكسبحأنلوقاإتجيالىوفي

لكمألخححسفانا،سصاشبي!ميعفيمعيصبههـتمال!زين"أنتم

مائدبعلع!جموا!تشرالتعلعصهـاانجيدخصماحالعلىأء!صيها

عشراثنىاعلىصاشميمتوش!سعلىاوتجلسس،الملكفي

اثيل")3(.إسولدمنسبطا

يتناكحون،الآخرءفيالطدي!أنأخبوايئواطأغصلاففي

للخبزوشمهـئا5صلاأادجنةفيئأنثبتبحدءالثلاثةالفصولوفي

مه!ن!ولاهاذاكلينكرودقرالنصاقىالمواتد،علىوالخمر

وأت،لهبعبادخهمارعمإفمعللمسبحتكذيبهمفيعليهم

ادجنةفيالناسوأل!،الأول!الفصلفيلاسيماربهم

الملائك!"أدطبالا:يصدقودىاليراخالضوفي،كالصلائكة

واللىحمالفطايرالسلامعليهيطاآإبراوكأرل!هـطعندأكلت

)1(

)؟(

)3(

.:913:متى

ء2..14و!هـض92،ا-2:مى

16،:14قا:ا!ا!حأ
هـ.-صاء



كاعىالنك!ارىعلطءالمسنمبتنيألر6جكو

الأولىإلستت!الكجريئوتالشخلاق

أدجفقفيوالفألى!لطيأكلىانملائ!!التوإذا."والسممتوالنبن

يأكدنالجنةفيئفالناس،مثلهمإدجنةفيفالنالص!،مثلهم

وقدلاسيدمماااتجيل،!االتوراةب!كوجبشكبلاويشربون

تلاميذهولقينياالالىإلىثرجعماتانب!دالمسيحأدنأ!هـوا

وشربمعهمشأكل،حبمشصبص!دتفأت!هيأكلمامنهمضلب

صهـته.بعدعسللضراب

عليها!يش!بأصصثصهـيةاادحيفالنيأككالإلهكالىشإذا

اللهكالتوأذاادكأة؟شيولضربيهمالنانسأكلةن!فأي،العسل

اتخاذفي!جبفأياصطناهاامرأةعنولداإتخذعندهتعالى

الله-نجضاطمألدياطبعيهمه!!هذاادجنة؟فيالنساءاضالص!ا

لمنلعبهـدالن!كح!هى!لاءثكأةفيأنهإلا،عليهوجاىش

العالمبت")إ(.ربوالحدكلددلهاعتجر،

فيالغىهـيبهأ!نصارح!اأقوالىهـتبعضاالشهرستانيويبين

"هـفيالا:فحفاتجنة،شيهـالنكاحوالشربالأصلاأصهمسأ

عاقبةأدتوقالىالأبدالطدودنالأكأواحبحشرقالمنالنصارع!

دمىهـورافيخبإروعاقبة،الجهلوحزنغمالتهيا!ةشيالأشرار

ونخمرب،وأكلنكاحادجنةفييكولتألطوأنكرواالعل!ا،ويرح

النالسصارإذا:يتك!!ل!نأنهعنهحكيمن""النصارىوشيهم

ثمونا!!!ا"وشربههـاسنةألفأكلوااللاعلىالص!لكوتإلى

وراحهلذخوكبها"ارب!س"وعدحمالتيالنعيمإلئعماروا

والنح!إ*)011(.والا!!اءالملرفيالنحمل(;1



2251النكمارممطعلىإلر*فبالصسنميفىعل!ءدخيى

لأودىألم!تءةيئألهجرتلثروأخلاا!

")ا\ا)2(.نخاول!لثهـبولافيهاأكللاوحبههـر،ولمرور

النكحارىخنعألاختبححزمابتإ(بءيخلفتماط!يفومن

نجيلإ"وشعب:يتولتحماذلكعلىوردهالأغخيا-،عرتادجنه

دخوأطإنأسىلامبذهقأطالسلامعليهالمسيحأت"مرقس":

مل!تفييانمضدضهـل!منأ!!نالخياطلصمفياتجمل

")13.الله

أنجدا،ادتةبرخاىالاغنيحقبأنصلاص4منقحعوطذا

المالجصرعلىصرأصأمهرأيناهـما،فيأغنياءاتباعهوفى

مف4اينتنهصألتدوتومن!يوادخارهذأ!كو!الىد!اهممق

والتهس!يسينالأساضزءمنبشيءهـلىيتصدقواأنولابشيء،

فعنئطو!طهـوشت5صاهـبلفرصببمنيسةدي!هـو!صاشيوالرهبان

نيادجمليدجحتىا-جفقيايدخلىقلاأنهمإلههم!رمموجما

هـ-ذأمح!اعلىوأناح!توالثهوهذ!،ادخبا!

.")4(الشاثحديخن

أءبأ،خى!ة1يعي!!ونلاالنصار!"إلط:يتهالأنبقي

اط،باأتيوالهكآلالعاقيق!هـءمنادخوثيلتهونولا،أهتمام

يسير.بتححرفا(322،722):كح!!أشالملا!(1)

.891:مىهـضمرإتجا)2(

)4!

!!!حر،ادكأةنعجمحد!لالنصارتاعمماءبينخ!لأف!صهـدإلىاشامههـحمصدتهـث//

مفآمعاشف!!.ال!صقدصر.الع!هاب!نبنصوبرذلكنتضالحنيىقياطرجاأكثرأن

.(113)صحاشيةالملبان!مالف

)1/113(.هـاكح!الأعههـاءواال!ص!!شعبالثححل



كاالنصارعلى9الرب!جظ!دعلماءالص!لبت

خاالأوألمشت!ئجري!%لقر!ذاكأل!ل

يف!دط،حيكمذداك5صكتحم!!قدالمسبحأنيحتقدودتلأنيهم

بخافم!ث"النصارى"منيكمتصدما"وقلصبدادجبار:الفاضحب

نفس!ءقرإفا،المسبحأنيعتقدونلأنهم،الاخرةعذاب

أبب4،ييينعال!أسى!صاوأنه،وائع!ذإبالتت!بمنليتييهم

أبدويسأطيغفرعاعندهمف!كوغفرانها،أقهـتأباهيسأل

انها"111.غفم
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الثالثالباب

مصادونقدفيالمسلمينعلماءجهودفي

النصرافيالتشرى

ويشمل:

ا؟ب.هذافيجهودلهماكفيالمسلمينا!اءذمميفي:تمهيد

النصارىكتبنقدفيالمسلمينعلماء:جهودالأولىالفصل

لديهم.المقدسة

للمجامعنقدهمفيالمسلمينعلماءجهودفي:الثانيالفصل

النصرانية.
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تمهيد

البابهذافيجهودلهمالذينالمسلمينالعلماءذكرفي

لبنيانهأهدلمهوفكرأوملةلأيالتشريعمصادرنقدإن

تنطلقالذيأصلهأهيتشريعهامصادرأنإذلكيأنها،ونقض!

وضعفهاالمصادرهذهخللتبينفإذا،عليهوتعولمنه

سندهأ،انقطاعوتأكدوتحريفها،تناقضهاواتضحووهاؤها،

إلىالتفتوقد،بهتفخرأوعليهتعتمدمأحينئذلهايكنلم

الستةالقرونعلماء،الأصلهذاأهميةوأدرككله،ذلك

نتاجأأثمرت،كبيرةجهوداذلكفيفبذلوا،الأولىالهجرية

فيالمتميزةمؤلفاتهمخلالمنذلكيتضحومتينا،قوياعلميا

.البابهذا

نقدفيواطنابهمإسهابهمفيمنهمبعض!تميزولقد

هؤلاءمقدمةفيأستارهأ،وهتكعوارهاوبيانالمصأدرهذه

أطالحيث("الفصل(كتأبةفيتعالىاللهرحمهحزمابنالإمام

منفيهاماوبيان،المقدسكتابهمنصوصعرضفيكثيرا

وتنأقض.خلل

فيالهمذانيأحمدبنعبدالجبارالقأضيبذلكقامكما

العقليةالأدلةمنكثيراأظهرحيثالنبوةدلائلتثبيتكتابه

وأالجديد،العهدأنأجيلبتحريفالقولوتحتمتقتضيالتي
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القديم.العهد

شفاءالموجزكتابهفيالجوينيالحرمينإمام:أيضابرز

حيحث،التبديلمنوالإنجيلالتوراةفيوقعمابيانفيالغليل

اللهمنوحياتكونأنيستحيلالتيالنصوصمنكثيراسرد

تعالى.

الله.رحمهالخزرجيأبوعبيدةهؤلاءإلىيضاف

وأسسبنيانهدمفيالستةالقرونعلماءأبرزهمهؤلاء

نية.ألنصرا

مأعلىخيرايجزيهموأنعنهميعفوأنتعالىاللهنسأل

والمسلمين.للإسلامقدموه
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الأولىالفصلى

النصارىكتبنقدفيالمسلمينعلماءجهود

لديهمالمقدس!ة

مباحث:وفيه

تحريفبيانفيالمسلمينعلماءجهود:فيالأولالمبحث

والإنجيل.التوراة

ومترجميهاالأناجيلىبكتابالنصارىجهلبيان:الثانيالمبحث

إليهم.السثدواثقطاع

الأناجيلفيالواردةوالتناقضاتالإختلافاتإيراد:الثالثالمبحث

عزوجل.النهمنوالإلهامالوحيدعوىيمنعمما



كاع!رالفعلى!الردفيالصممبتعلماءجي-د

الأوشالستةيةالهبرنثروذاخلالم-

ال!ولالمبحث

وا*نجيا!اةالق!شتحريفبيماند!ال!مسلمينعلطءج!ودفي

الييهودبيم!3هـأصيادىلاقةهناكأنأصكؤحصدامالمعكمن

نأأيكحمامالمعلووهـت)1(،علماؤهمذإكأثبتكماوالنصار!

عيسىلألتاهـدير؟أخراالمقدلسكفايالمضمنمنجعلواالنصارى

ول!تالسلاءإ2(؟علب4سىصلدينمتمماجاءالسلامعليه

النصارىأيرياعلىالتحريفمنتسلملمالتوراةهذه

شي!أختهصصو!ادواقدالمعيهـدبأنيعترفونأنهممعأيضا)3(،

.التوراة

تدعون-نئرالنحما-نتموأ":الدهرحم!3ب!!عبيادألطقا

أنه!أفتزعمزن،التاربخالتوراخفيحرف!!ا-أليهود-أنهم

ممتالمئتينمنو!جوسش!،ألف--صيهثوإلفهادمتاريخمنانخكص

)1(

)2(

(r)

الذاشفتينحينفكان،اليي!إجمةعنالمسبج!"فخرجتص!كيسر:سلومالأبيخقول

-يئةا!لاها:انظراضطهـارا.إلااليهو*-ىصتتنفصللم.فال!كميهحية..فكترأث

انجفسر،طاتهـ:واوالئلباىقللصحاقىالإنث!اءادارصإد،6(،والمسبحيةةاليهه!د

.م8491الأولىالطبعة

!ت!اليمي!ةإ!لأجط!ختأن!باتظنر"لا:5ضالعيسىأد!متىإتجيلىفيجاءسا

"؟.ا\-3:7."..لاكملبكلابطلجئتعاالأنبإءا

مث!إدبارصم!!جاععةيافي؟بأنخمورث!الكب!ةألمتاذ،أ!جثمبهـ"لف!إصا

عبدأدحليهمدلم/،ج!ثةتيةكأعا!!ضتيااتالعسبحية:انظر.تح!ثوكتندسب!أذلث

.!ت-،صيداةيئإلعححىالمحتهمتهـشات،3("0308)4صدمحمص



كاالردعلىالنكىرىفيجهودعلطءالمس!كيفى

.c")1السن!ن

الآرلىالستهاسهجريهنالقروكألاا!

ااضصارىاض!لإأط-إلته-كأحمهأبوعبيدةبين5صما

كتبيمفيبماأ!ملاوعدماللهولأنبياءلعيسىومخالفتهم

بالأنبياءثعوأكمال!جحتأ!جمط)ومن:بقولهفخاطبهم

مشب!كونوآنتم،!رصرونوعم-والسلامالصلاة-عليهم

آوأتختتنون،لاوأضتممختتنينوكاتهـ!إنسانا،بالخالق

وكذلكنا،هـخضكانعيسىا(لمعبودإلهكم"إن:القائلون

ء")2(،صحبالذينالتلاميذوسائرعشر،الاثناادحوارجون

االأنبياء،منذ!هـءتتدمونجمنبهم،الإقتدأءفتركتم

اخت!لقهوماوغيرممغوالكمافترإهماإلىوركنتمالأولياء،

خا!ثم!تيقرببماالمسبحذهاببعدلهواختلهتقسطنك!ين

!غححسالتغفيسر)3(،سن"يححى"أنمن،سنةمائه

الفحاي!،!تعليهوزجدأناجيلكمافيذلكوكتب)4(،المسيح

والمسبحبحيىيرغبفكيف،وصنههيطولبماالأقاويا!!ما

ثم،وولدهنشمهفيسنتهاوسنإهيمإبرشرعهالضريعةعات

.(5)1(ملسلااعليهماءنبيالأاقتفتهاوا،ءارلضاقرتهاأ

2581(.الصلبانهاماتمقاصعاننطر:)1(

)2(

(r)

!4(

)0(

2-01.4:متى

104.مرقس

مرقمم!109،"ا.

.()83الصلبان!!اتعقامع.أنظر

أش!ألخ!ارع!جتإذ،ادكأان.منةقيإبهـاكيبمعيك!الثالترا-هـيخ!ىنجا"دثاالمثرثفي!



كاالنصارىج!هه!دعماءالمسممبتفيالردعلى
الأ؟!أل!تت!اليك!ريرونالتكركألوأط

أنيهمإلااليهودعلع!النصارعامنالاد!اءوعهذا

أناجيدهم)1(وصياغةيعاتهمفشيأرةالتوعلىاعتمدوا

وكتماذوالتبديلالتوراةائظاهـهـفيالتحريفعنفثضلا

يقولا،الس!ييهعلبسع!صعلىنزلمماكثيروإخنهاء

بيارالتيئالتوراة"إن:السياقحذافيادجوينيأبوالمعالي

اليماصليةهيوليس!"عزرا"لهمكتبياالتيالتوراةهياليهود

")2(.والمعنىباللفضمههـسىعلىاللهأنزلهاالتى

والإتجيكالتهرراةبيمتالاختلاففإنكلهذلكعنفخملا

بعضهاوتعارضتضادولي3جودالموصالنصصمنكثيرفي

بينالذينجي!الإكوت،والتشريعاتالأحكامكثبهـمنفي

4،علباللهأنزل4الذيعيسىإنجيلمنهوالنصارىأيدي

صهـماب!تيتوأط،وجليواضحأمروالتضادالاختلافوهذا

)2(

عههـكا"التغطيس"التعهـكيدأوجد!إنماال!لإمعليهعيسىثم!مناالسلاعليطيحى

6371(.صالمقذسالكحاب(ص!قا!:انظ.الختانصتوبدإلأ

جحفجحتنادلامخلبعيسى!هـأن"التررإة"موسىلكتابالنصارىتعظيموسبب

عليهعيسح!يف!كأ("مرضمإنجيا!منعشرالثانيالإصحاحفنهيهـ4،!يعلمنجه

حضابف!بلىهـأتأف!ا:يف!عونأنهمالأمه!اتقياصةجهةع!/"وأما:ادلام

نقد:انض!منهأ(.و!علمبهبكأجدانأن!علىيخدق!ذاشتهوله.الخ"،..!هـلصى

ص)18(.الس!تاحجازيأحمدراطدحضه!اةالض

الم!ليالأبياقيريلمقوالإتجيا!!أةالضصيعاثهـثبيانيالغلجكشفاءانضهـ:

هـ،ا904الثالثهالتلب!ءصر)164،الشاحجازيأح!-د/:تحتهبت،ييالبم

.اثالمضالأزهـيةا1المكف2



كارىالنصالردعلىفيجهودع!ماءالمسلميق

الأولىالشةيةالئيجرالقررتخلاق

عاذابينيهمفيمااختلافلاالتياليهه!دتهـراة"ففعبةالله2رحص

!شبههوأ!دلهون!تء،ومائةسمنهثالاثبنادم!أش"لصاالنص

ضيما")1(.وسماه

جميعمنودلامنهمأحدصتحلافبلاالنص!أهـىوعند

لضيث")2(.لهولدسنةوثلاثهـنمئتاتلادمأتى"لماقيكمفي

لمتقيومائهسني!تخمسدتعاش"فلما:التوراةثفي

")3(إينوشوا!د

ضعنةمئتينخ!يمساعاش"لما:كلهمالنصارء!اوعفد

إيخنوش")4(ولدسنينوخمس

("!قينانوددتسعينعاشلماإينههـخثى"أن:التوراةوفي

س!فءتسعبتعاشلماإينوش"إن:كلهمأضصارىاوعند

قينالت")6(؟ولدومائة

ولدسفةسبعبتعاشلماقينالن))إناليهههـد:وعخد

مهللال")7(.

سنةماثةعالف!لماقينان"أن:كلهمالنصارىوعناد

(1)

)3(

)4(

)5(

6()

.5:3التكوينا!ز

.3038قات

.5:7بشاالت!!.

.3:38قا

.09ءينالتكو

.3:7rلقا

13اك!19ء0
01.!صر
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مهللال")1(.ولدسنةوسبعين

أهلمصداقيةوعدمبطلانهعنفضلاالاختلافوهذا

الفروقهذهفإنالتاريخيةالمصأدرتطابقوعدم،الدياينتين

زمنفييشكالقارىءتجعلشأسعةفروقوالزمنيةالتاريخية

هذهوفيفيهاوقعتالتيوالأحداثالأخبارهذهكتابة

وزمن،النصارىوتأريخاليهودتاريخبينالتيالفترات

خبرعنهمنقلواومنودعواتهموالرسلومكانهاالرسالات

والأحبارالرهبانعبثمعهيستبعدلاممأوتعاليمهمالسماء

اندثاربعدالوثنيةإلىوعودتهأالديانةوفسادالأمدطول!مع

وعلمائه.الحق

ألفزيادةالمذكورالاختلافمنالطائفتينبينفتولد

.النصارىعندعاماوخمسين،عاممائةوثلاث،عام

علىالدنياتاريخفيمصيريأمرفيالتخبطوذلك

موضعا؟عشرتسعةفيوذلكتاريخهافياليهودعندماهو

في--التوارةعيهاالاعتماديرونالنصارىفإنذلكومع

عندمنيكونأنيجوزلاالتكاذبهذاومثلأناجيلهمكتابة

صأدققولمنولا،البتهنبيقولمنولاأصلاعزوجلالله

الناسعرضمنعألم

منقولةالكتبوتلكالتوراةتكونأنشكبلابهذافبطل

37لوقأ11( :،rالتفصيلهذايردولم،17ا-:امتىإنجيلأيضاذلككلوذكر

الأناجيل.فيرأيتهفيماحزمابنذكرهالذي
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مدخولافاسدانقلالكن،العلمصحةيوجبنقلا

مضطربا)1(.

مخرجلا،وجوهثلاثةأحدمنضرورةللنصارىبدولا

أحدها:عنلهم

وأنهاولكتبهمللتوراةاليهودنقليصدقواأنإماأولا:

فعلوافإن-تعالى-اللهعن-السلام-عليهموسىعنصحيحة

عنهمنقلواالذينوعلىأسلافهموعلىأنفسهمعلىأقروافقد

.بالكذبدينهم

-عليهمموسىوقول--عزوجلاللهقولخالفواإذا

لاوهم--تعالىاللهعننقلفيماموسىيكذبوأأو-السلام

ذلك.يفعلون

فيبطلولكتبهم،للتوراةاليهودنقليكذبواثانيا:

الأمريكيةالجامعةفيالساميةواللغاتالتاريخأستاذ"الصليبي"كمالبهذايصرح)1(

"ويسود:يقولحيثلندنجأمعةفيالأوسطالشرقتاريخوأستاذ،بيروتفي

بأسفارمحصورومعظمها،التوراةمنالقصصيةالأجزاءبأنالعلماءبينالرأي

والأساطيرالشعبيالتاريخمنمزيجالواقعفيهيوالعدد،والخروجالتكوين

بنيتأريخمننسبئأمتأخرزمنفيفضبطهاتنسيقهاثمجمعهاتموالخرأفات،

الساقي،دارص)5،6(،إسرائيلسعبوأسرارالتوراةخفاياانظر:"0إسرائيل

.ام199،النانيةالطبعة

السلطة-السياسيالتوارة:كتابهفيالمعموريناجحذكرهمامنهوقريبا

،الأردن،عمأن،والتوزيعللنشرالأهليةص)173(،ووظائفهاأنساقهااليهودية

م.2002الأولىالطبعة
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بالمسيحإنذارإنهيقولونمماالكتبتلكفيبماتعلقهم

يصحلابمايحتجأنلأحديجوزلاأذ-؟السلام-عليه

نقله.

فيماعولواإنماأنهمبعضهمقالكمايقولونثالثا:

وكتبالتوراةترجموأالذينلضيخأالسبعينترجمةعلىعندهم

ضرورةيخلولافإنههذاقالوافإند"بطليموس")1(؟الأنبياء

وجهين:أحدمن

كاذبينيكونواأو،ذلكفيصادقينيكونواأنإما-ا

بروالحمددلهأمرهمسقطكاذبينكانوافإنذلك،في

بألكذب.المجاهرةإلىإلايرجعوالمإذالعالمين

توراتأنحصلتفقدذالكفيصادقينكأنواوإن2-

شيخا")2(السبعين"توراةمعارضتانمتكأذبتانمختلفتان

الملقب-والدهق!ا.م"،285247-!فيلادلفوسالملقبالثاني:بطليموس)1(

الذيوهو-لفيلبسشرعيغيرابنأنهيرجحوالذيالبطالسةسليلوأولبالمخلص

السبعينية،بالترجمةأمرمنأولإنهوقيل،الاسكندريةفيالشهيرةالمكتبةأسس

تأثيرلمساعيهوكان،اليونانوفلسفةاليهودحكمةوبينوالغربالشرقبينوجمع

المقدسالكتابمعجمانظر:".والمسيحيةاليهوديةالديانتينتاريخفيعظيم

.\(ص)97

والذي،اليونانيةإلىالمقدسةالأسفارترجمةوهي:بالسبعينيةالمسماهالترجمةهى(2)

مقدمةانظر:.الاسكندريةفيولاسيمافلسطينخارجأقامواالذيناليهودترجمها

.المقدسالكتاب
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جميعاكونهماالممتنعالمحألالباطلومنعزرا")1(وأ)توراة

-.-عزوجلاللهعندمنحقا

كذبالنصارىوأدرك،النصارىكذباليهودأدركوقد

-اليهودالطائفتينوفضائحوتكأذبوتناقضاليهود

والرهبأنالأحبأرأحدثهالذيوالتبديلوالتحريف-والنصأرى

وتلاعنهمامعاالطائفتينسقوطإلىأدىمماالكتأبينفي

ليستاليهودمالووقالت:تعالىاللهقألطبعضا.بعضهموتكذيب

يحلونوهخشئءعكآقهو3!ستافصرىوقال!شئءعكافصخرى

علىالفرقتينكلاحكمإلىبهمأدىممامهو)2(أتكتمث

وتحريفه.بأيديهممأكذببسبمبالنارفيبالخلوفالأخرى

أؤهوداكانمنإلاالجنهيدضللنوقالوامالو:تعالىقأل

كانمنإلاالجنةيدخللناليهودقالت:أي.مهو)3(..نصحرئ

نصرانياكانمنإلاالجنةيدخللنالنصارىوقالتيهوديأ،

جهنم.فيالاخرالفريقخلودإلىيشيرقولهفيوكل

وعدمبالضلالةالاخرعلىالفريقينمنكل!مكما

نصرئأوهودا!ولؤاوقالوا!اله،الحقعنوالزيغالهدى

مجتهدادارساكان،بالكاتبلقبسراياابنكانوهوعزراكتبهاعزرا":"توراة)1(

الكتابأسفارجمع،المعنىبهذاكاتبأولوهووعهدهاللهلوصاياعميقاومفسرا

الكتابمعجمانظر:نحميا.سفرمنوجزءعزرا،سفر:وهيونظمها،المقدس

622(.ص)621-المقدس

.131:اية،البقرةسورة)2(

.111:آية،البقرةسورة)3(
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تهتدوأ...مهو)1("1)2(.

والنصارى"واليهودقأئلا:ذلكفيحزمابنويستطرد

شيخاالسبعينتوراة-معاالتوراتينبهاتينمؤمنمصدقكلهم

والأخرىحقاإحداهماتكونأنضرورةبدفلاعزرا،وتوراة

علىالطائفتأنحصلتفقدالمكذوبةكأنتفأيهمأ،مكذوبة

الباطل،بيقينتؤمنأمةفيخيرولا،ضرورةبالباطلالإيمان

كأنوافلقدالمكذوبةهيشيخاالسبعينتوراةكانتولئن

ومنوبدلوهأدلهكلاموحرفوا؟!معلونينكذابينسوءشيوخ

كانتولئننقلهقبولولا،عنهالدينأخذيحلفلاصفتههذه

ولا،اللهكلامحرفإذكذابأ؟كانفقدالمكذوبةعزرا""توراة

الأمرين.أحدمنولابد،عنهالدينمنشيءأخذيحل

شكلاالذياليقينالحقهووهذاكذباكلتاهماتكونأو

بأنهاللقطعالموجبالفاضحالكذبمنفيهأمماقدمنالما،فيه

إنماالذيدينهموبطلمعا،الطائفتأنوسقطتمحرفةمبدلة

.")3(الخذلانمنباللهونعوذ،المكذوبةالكتبهذهإلىمرجعه

ففيهوحدهالفصلهذا"فتأملوا:اللهرحمهيقولثم

")4(.الطائفتيندينبطلانتيقنفيكفاية

.1"5:اية،البقرةسورة11(

25(.)21-الفصل)2(

(r)ص)143(.حزملابنالفصل

ص)143(.السابقالمرجع)4(
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-والإطنابالإسهاب-هذابعداللهرحمهحزمابنيظهر

بالتحريفهيمليئةالنصارىعليهااعتمدالتيالتوراةأن

عنناهيكعليها،الاعتمادفيأصلايساعدلامما،والتنأقض

فيسببأيضأذلكيكونوقدلاحقا،دخلهاالذيالتحريف

الإنجيل.بهحشيالذيوالتناقضالتحريف

التوراة"إنأيضا:ذلكفيالجوينيأبوالمعالييقول

التوراةظهوربعدالملكلبطليموسشيخاسبعونترجمهاالتي

إشارةذلكوفي")1!الوراقعزراكتبهاللتيمخالفةوفشوها،

والإنجيل.التوراةتحريففيبهاوالامرينالمجامعدورإلى

علىأدلشيم!"وليسقائلا:ردهفيحزمابنويزيد

منكثيرا"لأنلوقا:إنجيلمنجاءمماالإنجيلتحريف

كمابيننا،جرتالتيالأحاديثروايةيدونونأخذواالنالس

للكلمةوخدامأعيانشهودالبدءمنكانواالذينإلينانقلها

نأ،بتدقيقأصولهمنشيءكلتتبعتبعدماأيضا،أنأرأيت

حتى،الصحيحترتيبهاحسبالعزةصاحبيا،إليكأكتبها

الأناجيلأنيبينوهذا")2(،تلقيتهالذيالتعليمصحةتعرف

،مرادهلوضوحعموماالبابهذافيحزمابنعنالنقلفيأطلتوقد!

هذا:بكلامهاللهرحمهويعني.ببعضبعضهالكلاملترابطإضافةرده،وقوة

المحرفتين.والنصرانيةاليهودية

ص)65(.الغليلشفاء:انظر)1(

.ا:تقديم:لوقابشارة(2)
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"لوقا".كلامبنصترىكمامؤلفةتواريخ

مدىويبينواختلافهأ،الأناجيلهذهتناقضيظهروممأ

بالرومانالمتأثرينالكتبةهؤلاءعندمنوأنهاأحيأناتضادهأ

بالفلسفاتتأثرهمذلكوقبل،النصارىترومتأنبعد

والضغوطالثقافاتمنوغيرهاواللاتينيةاليونانيةوالثقافات

لموتاريخهالمسيحنسبأنحتىإا(أخرىأحيأنأالاستعمارية

يخفىلاالذيالواضحوالاختلافالتناقضهذامنيسلم

معرضسقيمبقلبتنظرانسقيمتينعينينإلاعينينذيعلى

يقولحيثالنصرانيةالديأنةفيالوثنيةالعقائد:كتابالتفصيلمنلمزيدوانظر)1(

سنة)16(عددالألمانية"درشبيجل"مجلة"وتقول:طويلكلامضمنمولفه

قدالنقديفهمهم.فإن..اللاهوتعلمفيالأساتذةمنعددإلىبالنسبة،م

والصور"،والشعروالرموزوالأساطيرالخرافاتمنمجموعةالمقدسةالأسفارجعل

يعلمنظاميلاهوتيعن)57(؟صام669سنة)4(عدد"تايم"مجلةوتخبر

منمجموعةأكبرهوالمقدسالكتاب"أن"ميتشجان":جامعةفيالتلاميذ

كثيراأخذتقدالمسيحيةأنإلىيشيرثم..".الغربيةالحضارةتاريخفيالخرافات

والصينيةوالفأرسيةكالهنديةوغيرهأ؟والرومأنيةواليونأنيةالحديثةالأفلاطونيةمن

24(.ص)25-:انظر"0القديمةوالمصرية

سامييوسف:وتقديمترجمة،بدجولسللسيرالفرعونيةالديانةوانظر:

.الأردنعمان،ام859منارات،الأولىالطبعة012(،،ص)911اليوسف

أهلكتبمنالإسلامموقففإنالكلامذلكالكتابهؤلاءيقولبينما:وأقول!

ماأن:ع!ي!اللهرسولكلامومنالقرانمنيتبينالذي(والإنجيل)التوراةالكتاب

وأالصحيحةوالسنةالقرانكذبهومأنصدقهأحدهاأوالصحيحةوالسنةالقرانصرفه

نكذبهولاكذبايكونأنلإمكاننصدقهفلاعنهنسكتعنهسكتاومانكذبهأحدهما

تفريط.أوإفراطدونبعينهالعدلهووهذا.صادقايكونأنلإمكان
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وإنجيلالنهكلمةتحريففياشتركاوكلاهماساذججاهلأو

فيوبدلوا.معالمهفطمسواحقااللهعندمنهوالذيعيسى

الله.عندمنهيالتيوالشرائعوالعقأئدوالأحداثالتاريخ

الأناجيلأولهو-الذيمتىإنجيلمبدأأول"إن

بنالمسيح"يسوع:وأنهعيسىنسبذكر-والرتبةبالتأليف

ولد-وإسحاقإسحاؤاولدوإبراهيم،إبراهيمبنداود

ثأمارمنولدوليهوذا،وإخوتهيهوذاولدويعقوب-،يعقوب

ولدوحصرون،حصرونولدفارصإنثموزارح--فأرص

،نحشونولدوعميناداب،عمينادابولدوآرام،آرام

وبوعزبوعز،راحأبمنولدوسلمون،سلمونولدونحشون

ولدويسى،يسىلهولدوعوبيدعوبيد،راعوثمنلهولد

أوريا،امرأةمنسليمانولدالملكوداود،الملكداود

اسا،ولدوأبيأأبيأ،ولدورحبعام،رحبعامولدوسليمان

عزيا،ولدويورام،يورامولدويوشافاط،يوشافاطولدواسأ

حزقيا،ولدوأحأزأحاز،ولدويوثاميوثام،ولدوعزيا

يوشيا،ولدوامون،آمونولدومنسى،منسىولدوحزقيا

بابل.إلىالسبيزمنوإخوتهيكنياولدويوشيا

ولدوشألتئيل،شالتئيلولديكنيابابلإلىالسبيوبعد

وألياقيم،ألياقيمولدوأبيهودأبيهود،ولدوزربابل،ؤربأبل

أخيم،ولدوصادوقصأدوق،ولدوعازورعازور،ولد

،متأنولدوأليعازرأليعازر،ولدوأليودأليود،ولدوأخيم
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التيمريمرجليوسفولدويعقوب،يعقوبولدومتان

المسيح.يدعىالذييسوعولدت

عشرأربعةداودإلىإبراهيممنالأجيالفمجموع

بابلسبيومنجيلا،أربعةبابلسبيإلىداودومنجيلا،

جيلا")1(.عشرأربعةالمسيحإلى

"متى"أنفييختلفونلا"وهمحزم:ابنيقولثم

كلهمالأنبياءسائرومنموسىمناللهعندأجلمعصومرسول

"مصحفإنجيلهمنكلمةأولفيقألوقد-السلام-عليهم

يوسفبنمسبإلايأتلمثم"إبراهيمبنداودبنالمسيحنسبة

...أمهزوجإلههمربيبعندهمهوالذيمريمزوجالنجار

يوسفبنسبهيأتيثمالمسيحنسبهيذكرإنهيقولفكيف

النجار؟!

أصلا،يوسفولدهوليسالبوالىالتيسهذأعندوالمسيح

هذافيللمسيحمدخلولا.بهلاخفاءكذبأالقذرهذاكذبفقد

النجاريوسفولديجعلوهأنإلا،الوجوهمنبوجهأصلاالنسب

.اليهود")2(جمهورولانحنولاهذايقولونلاوهم

أناجيلهمفيالنصارىتنأقضحزمابنيبينحيمسا

فيتناقضهافيوذلكوالتحريفالكذبفيحتىواختلافها

هيليستالأنأجيلهذهأنعلىيدلمماالمسيحشخص

.ا-17:امتىإنجيل)1(

متى.إنجيلأول)2(



3أ2-النكارعلىالردبتتجهه!دعلطءالمسمبا

ألأو!أدستهيت!ألثبألترواتخلات

م!وا!فيهأأباالأختلاثإدقهـجهالدهعندمنولا،إدثه!لمه

.()1أصلئن،حبم!نرأاخئئفافمهلوجاوأاعدغههـالئهمن؟ن

تصيفعنالذ2هـحمهانجرينيأبه!المعانيويقواصأ

منعمداضاعقد51فياالإشجيل،عن"وأما:الأتاجيل

أناجيلأ!ب!قيجمدأ!هجودوانمو،لمماليهـ!دلاضطهاد،النحمارى

"شرطاجفى"هـجمععدقوقد،وأكأرطاختلافاتفيالا،فيهم

لفظيتغييرتحدثوأ3،مبلادجة793سفةالأناجيلهذهاعلى

كلماتبعضمىلمحيالاإعفاكأمنيإشىالتاربخهذامنيمعضأو

،أسماء")2(وبعض

وقي:آخا!فنزمحثاععئويعم!تالننحرأالجاحظيلنتثم

علب4عيسىخبفإتباتهـصاولةحميتناقضشماالنصارلىأنث

يثهـلحيث!بيمتوإفحالفحريفوهذاراةائضمنائسالام

بش!لهميخستدلالذقياليي!هـد:-أيجخبروت"إيكم:الجاحظ

العضصفيقالوتعالىتبا!كاللهأدت-عيسىبتهـةعلىالنصارى

أناوإنيالشديد،القهأنا"إني:اللهأصابعكتبتهاالتياللايات

الاباء،بس!بالآبناءاخذ،النيراناكلاشتيالناروأنا،الله

82.:ايه،افاء

؟2(.371-!النساهـالأهواءالمللىفيالنصلى

الشطفيالهـكحبحطبيع!فياخفلافهموبيان،الأولاالبابشيئمعتعركما-"

.ال!لامعب2الببت!خل!القواصخثليثب



اه!3كطرلنسا!!!ردافيئالمسع!!علماءجغه!د

الإو-!لمتأقيليهجرأنلترثأ%لولم!

.1(/(إالسابعإلع!والثالث،والتانيئ،الأولنالض

\(!2(،يا!بعينيك"وإنفحبهـر:اكفيفالداود!حإث

.")؟(يارباثسمعتإليث"أصعغ")3(،يارب"وقم

فتهطن!:تعالىاللهعناخرمكانييأيكحماخبرداودوأن

"!ادخمر")تبلف!لالازحبانالسكلينتبهكماالله"وانتبء

بكلمتءا!آشياءالله"خلهت:رإةالتوشيقالتمههـسىثأن

إضمرائي!!:لبني3الفهـرافيئقالاللهوأن")6(،نفسهوبروح

فىبثأتأء!أ")7(،مصرأثحلمنأخرجتكمال!فيدة"بذراعي

حمكدء"81(.جديدأحمداالله"أحمدأحشعياء:5صتات

شي!أحمدجديدا،حح!االله"أحمد:التوراةوفي

وعاواستنا!والبحههـ!،وسكانهاادبرشائريملأ،الأرضأقاصي

أصيكحبحههـاأ-جبالاهـ"صكاممطرا!حح!سافيقيالاربنولىويثوفيها،

)1(

)2(

(r)

(4)

آ(.صر)8إلغب!ضناءتانظر

حذمه!اضعشيإلتوراةفيئالنحصعفاأجد!نم

34:\_cYA04-"4:5التثني!وسؤ.

النحى!.نجهذاأجدهلم

13ص.س!ر 0 1V.

،أ:16!سهـسو،\:71صهـرمز(ء)

-،أدصسفمءانئل.العحفى1تلا1الى

خا

)6(

)8(

.(1اخمرارنحتهثحجبار،ق!م!تحصاالربا)وأفاق:نجنص،78:65مورال!

إنىممدودةوذراقيقدب!"بيدجهم"..أخى:بخص130،12آمزعه!ر

.5:31التثي!وسفر،إ(رح!ثته

الأبدا

!عاإتخمخمىني!البزحتي!بألثصتحكمااك"وذراعاب:خنحم!،31.0أشعيا

تعتمد،(.ذرإعب
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فياللهبحمدويسبحوا،والكرامةالفخرللهويصيروا

.الجزائر")1(

لاهذاومعنى،مجمعالعربياللفظهذاعلىوكلهم

لمعرفتكمتركتهكثيرهذاومثل،العلمأهلمنأحديجوزه

بالعبرانيةفترجموهالقرآنأخذوالوواليهودبه".

يدللحيث")2(،وجوههعنولحولوه،معانيهمنلأخرجوه

النصوصهذهخلالمنالتوراةبتحريفالجزمعلىالجأحظ

ببنوةالنصارىيزعمكمأيؤمنونلاالتوراةفياليهودوأن

ذكرتالتيالأفعألهذهمنفعلأيلهينسبوالمحيثعيسى

السابقة.النصوصفي

فيالتحريفوقوعوقتالخزرجيأبوعبيدةذكروقد

فيتصديقكمعلينايجب"لا:بقولهذلكفيوالسببالتوراة

،الأنبياءوأخبار،والزبوروالإنجيلالتوراةمنتناقلتموهمماشيء

أنبيائهعلىوكذبكم--تعالىاللهعلىجميعأعتوكمظهرإذ

يؤمنولابصيوة،ذيلكلواسبتانوالسلامالصلاةعليهم

التوراةأنإقراركممعسيماولا،الكتبفيالخللإدخالكم

أقأصي.منتسبيحةجديدا،نشيداللربإأنشدوا:بنص،13ا-.:42أشعياسفر)1(

."الخ...الأرض

.801صالنصارىعلىالردفيوالمختار،السابقالعزونفس21(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الأكبر"الكأهنعندإسرائيلبنيملكمدةكانإنمأ

منولا"النصارى"منذلكينكرولا،وحدهالهاروني)1(")2(

نأتقرواليهود،بالباطلالمجاهرةعظيموقحإلااليهود

ثلاثةتبديلفيجميعهممناتفاقعلىاجتمعواكاهناالسبعين

،القياصرةزمنفيالمسيحبعدوذلك،التوراةمنحرفاعشر

تحريفمنهيؤمنفلااللهكتابفيموضعتحريفرضيومن

كثير.

حرفتفرقةوهي)3(،السامريةأن-أيضا-اليهودويقر

منذلكمثلعلمهميدعونوالسامريةبينا،تحريفاالتوراة

التوراةفيحينئذفأينصأدقان،الفريقينولعل،التحريف

اليهود،فرقمنالدعاويهذهتقابلمعبه،يوثقشيء

.للتوراةبالنسبةهذا")4(،غيرهممنبأنفسهمفكفونا

السلامعليهعيسىأنحزمابنذكرفقدالأناجيلوأما

حيث"وفاتهزمنيحددةولمالوظيفةهذهتقلدمنأولوهوهارونالأعظمالكاهن)1(

الهيكل،عنالمسؤولالأولالمشرفوهوصاحبها،حياةمدةالوظيفةهذهتدوم

.)497(.المقدسالكتابقاموس:انظر.الأقداسقدسبدخوللغيرهيسمحولا

238-242.الصلبانهاماتمقامع)2(

ويطلق،إسرائيلشعب:أي"يسرول"ببنيأنفسهمسموايهوديةطائفة:السامرية)3(

التيالسامرةوهي،سمرونأهل:أيشمرونيم"إهـ-اسمالسامريينعلىاليهود

،العربجزيرةمنجاءتالتوراةانظر:.إسرائيلملوكعاصمةيومذاتكانت

.بيروت،العربيةالأبحاثمؤسسةالرزاز،عفيف:ترجمة،الصليبيكمال:تأليف

242(.238-،)142الصلبانهاماتمقامع)4(



كاألفرىكيالردعبجظ!دعكءالمشمب
الأود!الس!يئالهجرتشالقركأللاق

فتلىاكحريفوأما"111،راةالشلإحياءإلايأتلم"أشه:5ضال

المسىإنالجملةوفي:حزمابنليضنجرلسبواسطهوقع

الأعملجئتكم"إنما:وقالإقامتها.!أةانضللإحيا-جاء

.متممكا،بلناقضاجئتوعا،قبليالأشبياء0وبهـصاياراةبالض

نخميفاتنتضتأتمنعنداللهأيسرالأرضعلىالسدحماءتقعولأن

فيئناقصايدعىذلكم!تلضيئانقضومنموسىشريعةمن

السماء")2(.هـت

وقالالدنيامنخرجأدتإلىكذلكهىهـوأهـ!ابهومازال

بماالنالم!!اووصص،أعم!!رأيتمههـنيكما"اعملوأ:لأص!حابه

كماليهمو!نو!،معكمكنتكمامعهموكوت!!4،بومحميتكم

تم،وكذاطثذأسكعلىبعادهأصحابهزالوسا31(لكم"إكن!

بال!دمح!!بعدهممنشمأص!حابه،مىنالأ!لالرنبعدالاذين

أطويل.ا

:o!4)("المسبحنهيمسسالىذيال!صتابفيبولسم!قالوقد

.الناستهودون:لهمشل!أنا

وصر،يهوديااليهودبمعكثتالسلبحبة)4(:ييوقالى

أجرعن!ره!اهذاوبولسأرمنيا،الأهـمنيومعروميا،الرومي

)1(

;r)

)3(

)4(

.5:71متعت

17-ء:متى

17-3:صتى

عنهمت.الألزثهـخمعالمي!ء(1،)المس!الكتابتعفبن%جرولم



طرافعد!الرديرالمسبتغطءجي-د

ربم

ألاو-الستفتالثجريةألقرخلال

.شبحاء)1(ا)كةجكيعرثكحاروت!هـفمس!من

الأحداللهمنتعضلماععصمةلأنفاعصد؟اعتتا*وعذا

عنمينمعصصأليسصأتباعهمصتوهـعداهمللأضبياء،الاإ

يالتبدوالفحرينك!والكتمانوإلمعصية!النسياناثدخطأا

الأهـهـاء.واضباعهـالإخنهاء

والصخاتالمينالباعلمنفيههذ!بولسم!و!لام

للمسبحتنسبأنعنفضلاسا!هـالبشرح!ثفعبالمستقبحه

بصلاقاتهموالأرمنيوميوإدإلييوديمعنوالتذالنفاقوهذا

وأظنوالشركثنبةالرمناشبراءةوعدمباطلىمنعلي!حمبما

اع!خوالأتجي!!كتاتبعض!جرأالذيهولالتصذلكمثلأن

الإتجيانصههـصرمنحضيروسب!يلذإكبعدأسوماهـجاراةلهم

معهماويتعايشواوالأرمنالهـومم!توالقربادحظوةلينالر!

وأستحبدهمليهم3الييهـدإمخمطبهادمنحصايتهم.علىجصلواو

عتلثصالتعبو،ثعوتهمضمعاسرهمإعارنمنوليتمكنوا،(لهم

رسالهع!تالردغ!هذهالمداعنةوتلبنالتبديلهذابسبب

")12.اللهكلاا!الذىالصحبحوإتجيلهالمسيح

;T)

يقوأ-:حيت،المقدسالكتابثمه!س!!ب"بولمر((+هـجمةصبجاءماأ!ك6يعضد

أيك!ا-التصارى-4!عندالأشياءسائرأنومعدوم"،00.العظيمالاممرلص!ل"بو-!

"هـفالهأيخفإ:يفهـاحا!م،الأمملجميعنبإانجولصجعدابينما،لأفهـامهمجاؤاأنهم

لأ(..،العألبمأقطاركللنربعبادتهمثيقود،فسال!ثؤاعتفادعلىجسههـ*-تالل!

1216(.،91صق)آ

ير.فنجت!)913(إلفمك
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تناقضالنصارىوعلماءالأناجيلكتبةيدفعوحتى

أصلايقولونهمأجعلواوالفطرةللعقلمطابقتهاوعدمأقوالهم

،ادعوهمالتصديقالخوارقفعلوادعوابلالسماءمنوحيأ

ليقولك"أما:لأحدهماللهرحمهالخزرجيأبوعبيدةيقول

هيفنعم،الحاجةوقتبراهينيظهرونصلحاءملتكمفيإن

!!البراهين

نأعلىعزمتكنتولقدوجهرا،سراعلمتهاقد

ولكن،المخجلالبحثهذافيالتكلمعنصفحاأضرب

...ذلكإلىالقولبيتسلسل

عليكملا!ضحكمنهأ،تيسرمابعضالانلكفأذكر

دينهمأنعلموالماوعقلاءكمحذاقكم،إن:فأقولالثكلى

جمعوا،إليهيرجحأصلولاعليها،ينبىقاعدةلهليست

فيوضعوها،مزخرفةوأباطيلموهمةبتخيلاتالعامةعقول

القصصمنعددااللهرحمهعدثم،والمزاراتالكنائس

زعمائهم.قبلمنالماكرةوالحيل،المخجلة

منمعلومواحديومفيلهمتخرجاللهيدأنكزعمهم

وراءواقفالقساوسةأحديدوأنهاستر،رواءمن.السنة

إذا"تمأثيل"الحجارةمنصوراوضعواأنهمذلكومنالستر،

مجاريلهاأنالأمروحقيقة،تبكيعندهأالإنجيلقرىء

الشماسةبعضيعصرهماءمملوءبزقمتصلةأجوافهافيدقاق

تلكعيونمنوتخرجه،المجاريتلكفيالمأءفيندفع
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التماثيل.هيئةعلىالأصنام

السماءبينمعلقةعظأموصلبانقناديلوجودوكزعمكم

سألوعندماشيء،يمسهاولامنهأشيئاتمسولا،والأرض

أنهااليهوديأعلمه،ذلكمنعندهيهودياكاتبارؤسائكمأحد

الجهاتمنالمغناطيسأحجارتمسكهذلكوأن،حيلة

جانببحفروأمرالمشهدذلكالرئيسدخلثم،الست

فمال،للصليبموازياالمغناطيسمنمقطعافاستخرجواحد،

فيهرؤيفماوانصرفالأمر،الرئيسففهم،واحدةجهةإلى

إلاتجوزلاالتيوالهذياناتالحيلمنذلكوغيرذلكبعد

".غيركمالعالمجهالمنبهايتعبدولا،عليكم

والأناجيلالتوراةفيالواضحالتحريفعلىيدللومما

اللهيتعبدديناوجعلهالرومعندكأنماونقلبالرومتأثرهمهو

والصابئينللروم"أنعبدالجبار:القاضييقولخلالهمن

مريم،دخنةفأسموهاالنصارىعندفاستمرتوتجوزاتدخن

تعظيموكذلك!!أصحابهولاالمسيحولامريمعرفتهوما

صومهمجعلواكمامريمبخورهذافجعلوا،الأصنام

)2(،ودمهلحمهوالقربانالخمرجعلواكما)11،للمسيح

له:وقالوايسوعإلىالمعمدانيوحناتلاميذإوجاء:متىإنجيلفيجاءحيث)1(

منأتنتظرون:يسوعفأجابهميصومونلاوتلاميذك،والفريسيوننحننصومولماذا

.16ا-9:4"فيصومونالعريسفيهيرفعوقتيجيءلكن،بينهمالعريسأهل

.11:23كورنثوسأهلإلىالأولىبولسورسالة،21ا-22:9متى)2(
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فيوتصورهاالأصنامتعظمالكواكبعبادتهامعالروموكانت

ومأ،الصليبلتعظيمإجأبتهابعد،ذلكعلىفبقيتالهياكلى

عنعوضاوأصحابهوأمهوالمسيحقصور،ذلكفيمنهمكان

والدهور.الأيامعلىفشيئاشيئأتركوهاثمالأصنامتلك

الختأن)2(،وبغضالزنا)1(،إباحةأيضاذلكومن

الكثيرمنهمفيموت،المسلمينمنخصوصاالأطفالوخصاء

يحترزونالإسلامأولفيوكانوا،والرحمةالرأفةيدعونوهم

ساءتفلما،بهمليفادواوضعفهمالإسلاملقوةالأسأرىعلى

مبالاتهم.قلتالإسلامملوكسيرة

لتعلمالزناإباحةولاالتوراةشريعةمنالخصأءوليس

النصارىبل،المسيحأجابتولاتنصرتمأالرومأن

وفروعه،أصولهوعطلت،المسيحدينعنوارتدتترومت

الكتابفيالموجودبل؟المقدسالكتابفيالزناإباحةعلىيدلماأجدولم)1(

أما،تزنلاقيلأنهإوسمعته27:03-:5منىإنجيلجاءكما،تحريمهالمقدس

عينكجعلتكفإذا،قلبهفيبهازنىليشتهيهاامرأةإلىنظرمن:لكمفأقولأنا

منالنصارىاكتسبهاعأدةلعلهالكن."؟..عنكوألقهافاقلعهاءتخطىاليمنى

عبدالجبار.ذلكإلىيشيركماالرومان

على-رادابولسأوقال:نصهماالمقدسالكتابقاموسأصحابذكرحيث(2)

أقولبولسأنأإها"غلاطية":إلىرسالتهفي-الختانبخصوصالمتنصريناليهود

في"لأنهوأيضا:2،3-5:شيئا..0"المسيحينفعكملااختتنتمإنأنهلكم

6،15:"الجديدةالخليقةبلالغرلةولاشيئاينفعالختانليسيسوعالمسيح

فيللمعموديةبأنيعلمالرسولأن،12أ-ا:2أكولوسي"فيجاءمماويتضح

338(.ص)337،"القديمالعهدفيللختانكانتالتيالمكانةنفسالجديدالعهد
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منالطوائفهذهعليهماوهوأعدائهدياناتإلىوصارت

قدكماالدنياوعأجلللرئأسةطلبأذلكفعلوا.النصارى

ثملك")1(،ذكرهتقدمممأإقرارهموفيكتبهمفيوجدته

لموالتناقضالتحريفمنتبينماكلبعدأنهالجاحظيوضح

واحدا.حلاالنصارىيجد

فيلمأالتسليموالرهبانالقساوسةهؤلاءجعلحيثما

يستطيعونلاالتيئالأسئلةمنوهروباالتناقضاتلهذهحلاالكتب

النصارى:"أييزعمون"إنهم:الجاحظيقولعليهاالجواب

علىيقومولاالقياسفييخرجلاالدينأن"الكنيسةورجال

فيلمأبالتسليمهووإنماالامتحأن،فييثبتولاالمسائل

يجبدينهمدينهكانمنأنولعمري،للأسلافوالتقليدالكتب

خلافاعتقدمنكلأنوزعموا،عذرهمبمثليعتذرأنعليه

مألممعذورفهووالزنادقةوالصابعينالمجوسمنالنصرانية

قضوااليهودإلىصأروافإذا،الحقويعاندالباطليتعمد

")2(.والشبهةالغلططريقمنوأخرجوهم،بالمعاندةعليهم

كمأوجهكلمنثابتوالإنجيلالتوراةفيفالتحريف

)3(.السابقونالعلماءأثبته

168(.،ص)016النبوةدلائلتثبيت)1(

73.النصارىعلىالردفيالمختار21(

بال!منها:،المسألةهذهمثلعنوحديئاقديفأالاسلامعلماءمنكثيرتكلموقد)3(

=حرفمنتخجيلفيالجليلالمنتخب:كتابهفيالمالكيأبوالفضلالشيخأفرده



كاالنصارىعلماءالحسمبنفيىالردعلىجهه-6

الأولىالستتهيةا!هجرتالتكرثخلالط

الثانيالمبحت

ومترجمي!الأثاجيا!بكتابالنصارىجها!بيانفي

إليهمالسندوانقطاع

أ!االآولئالستةالتهرونفيالعلماءاعديهحرصمماإن

موشثغيم!زمانهمفيأضصارىاأيديبينالتيالكتبأنبينوا

نسبتهاعاتناهيكإليبهمتنسمبمنإلىنسبتهاتحمامنفيها

منإشىإثباتهايمكرلاكالتفإذا،السلامعليهالصسيحإلى

الرسولطإلىأواللهالىتنسماأنبحاليمكنفلاإليهتنسب

.المادعبقالأمهتتبعهالذي

إضكالفلادينهمشساد"وأما:اللهرحمهحزمابنيقول

فيبرهانتك!لفإلىنحتاجونسنا.عتهلمسكةل4منعلىفيه

عزوجا!،اللهعندمنليستالنصارىكتبسا!والأناجيلأدت

فيذلكإلىاحتجناكماا،السطرعلبلىالمسيحعندمنولا

لأممتأليهود؟عندالتيالأنبياءإلىالمنسوب!والكتبالتوراة

منلهمضأيديهمبينالتيراةالضأننبهـعمواليهههـدجميهو!

إقامةإلىفاحتجنا،السلامعليهسىموعلى!كأوجلاللهعند

كنهوتافتهدالنصارئأهـاوذلكفياهمدصبطلانعلئالبرهان

منهـألييهـ؟"الن!مارتففاثح!نالمعهودفح-.اصعالتا"الببلهدتعنو"الإنجي!إ

صصطنى.!.!اجعهةابرريماهـثاصححنتاررمص.تحتبت،/\2(241-)فى!!

51هـ-1841،ألأهـلىالكلب!ة،التهاصهـخ،ادحديادأر،هبيألت AY.



ا!ولىلستةاالهجربةالقرونخلالاه3النصارىعلىلردافيالمسلمينعلماءجهود

عندمنمنزلةالأناجيلأنيدعونلالأنهمكلها؟المؤونةهذه

-السلام-عليهالمسيحأنولا،المسيحعلى--تعالىالله

وملكيهمأريوسيهماخرهمعنأولهمكلامبلبهأ؟أتاهم

تواريخأربعةأنهافييختلفونولا،ويعقوبيهمونسطوريهم

")1(.مختلفةأزمانفيمعروفونرجألأربعةألفها

الذينالأشخاصإلىالكتبهذهنسبتهمأنيبينفهو

فلاالسلامعليهالمسيحإلىسندهاانقطاععلىدليلألفوهأ

هذهأنقولهمحقيقةلأندعواهمبطلانعنالبحثإلىحأجة

كتابها.إلىمنسوبةالكتب

عنيقالمابتتبعقاموابلذلكعندالعلماءيقفولم

أولهالنصارىنقلجميع"إن:حزمابنيقول،الكتبةهؤلاء

فقط.ثلاثةإلىراجعهواخرهعن

لاالثلاثةوهؤلاءولوقا،ومارقص،بولمس،وهم

ومتى،"بطرس"،باطرههم:فقطخمسةعنإلاينقلون

ويهوذا.،ويعقوبويوحنا،

بعدنبينماعلىوأخبثهمالبريةأكذبمنهؤلاءوكل

إحدىفيحكىبولسإنعلى-تعالىاللهشاء-إنهذا

لقيهثميوما،عشرةخمسةإلابأطرهمعيبقلمإنهرسائله

جميعافأخذاالثألثةلقيهثميسيراأيضامعهوبقيأخرىمرة

التيوالكتبالأربعةالأنأجيلأنإلا.اللهلعنةإلىوصلبا

)2/13(.الفصل)1(



الأولىالستةالهجربةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

فيالنصارىفرقجميععندفإنهامعتمدهمعليهاأنذكرنا

يمكنلاواحدةورتبةواحدةنسخةعلىوغربهاالبلادشرق

افتضحوإلا،أخرىمنهاينقصأنولاكلمةفيهايزيدأنأحد

ولوقامارقصإلىهيكمامبلغةلأنها؟النصارىجميععند

متىعنمتىإنجيلنقلالذيهوهذايوحنالأنويوحنا)1(؟

")2(.بولسإلىكذلكمبلغةبولسورسائل

1()

;Y)

ذكروبدأ،الثانيالقرنبدايةفيالأناجيلهذهتحريرإتم:بوكايموريسيقول

يصعبلكنالثانيالقرنمنتصفنحوفيالأناجيلهذهإلىتستندالتيالروايات

التيالمكعوبةالنصوصإلىالرجوعبعدتمتقدالاستشهاداتهذهكانتإنالقول

الشفهيالمأثورمنأجزاءذكرعلىاقتصرتأنهاأو،الكتابأيديتحتكانت

.الذاكرةعلىاعتمادا

وترجمةص)57(،الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة:انظر

مصر.،المعارفدار:ونشر

السنةمنيقاربماحتىالمسيحيينأن"ويبدو:الجابيسليمويقول

مجموعةإنشاءفيالشروعإلىجداقليلاإلايشعروالمحيثمنتدرجواام(،)05

بولسرسائلأمرهمبدءفيجمعواأنهمالظنوأغلب،المقدسةالأسفارمن

نأحينفي،مكتوبةالبوليسيةالوثائقكانتفقد،الكنسيةحياتهمفيواستعلموها

سأنيظهرولاالحفاظألسنةعلىمتناقلامعظمهفييزاللاكان،الإنجيليالتقليد

عرفواالناسأنيظهرسأئا.14،السنةقبلواضخاظهوراالمدةهذهالأناجيل

ماتهلانظر:"0يكرممأصفةلهاالتيالمكتوبةالإنجيليةالنصوصمنمجموعة

والمذاهبالفرق:وانظر.ام599،دمشقص)132(،مطبعةالصليبعلىالمسيح

بعدها،وما17(،ص)16خياطةلنهاد،الإسلامظهورحتىالبداياتمنالمسيحية

م.5225دمشق،الأوائلمطبعة

16(.ا-5)2/الفصل



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

تعددأنعلىفيهيدللاخرنصفيحزمابنويقول

إنجيلاخر"وفي:يقولحيمسابطلانهاعلىدليلالأناجيل

الدنياجميعإلى"اذهبوا:لتلاميذهقالالمسيحإن:مارقس

سالما،يكونوعمدامنفمنبألإنجيلالخلائقجميحوبشروا

يؤمنونالذينتصحبالاياتوهذه،يعاقبيؤمنلمومن

باللغاتويتكلمون،الجنينفونأسميعلىسيمأهموهم

لمقاتلةشربةشربوأهـأن،الثعابينويقلعون،الجديدة

هذاوفيفينقهون)1(،المرضىعلىأيديهمويضعون،تضوهم

علىهذافدل،بالإنجيلبشروا:الكذبمنأعجوبةالفصل

عندهموإنمأالانعندهمهووليسالمسيحبهأتاهمإنجيل

ليسمعروفينرجالأربعةتأليفمنمتغايرةأربعةأناجيل

بأعوام-السلام-عليهالمسيحرفعبعدإلاألفإنجيلمنها

المسيحأخبرالذيالإنجيلذلكأنفصحطويلودهر،كثيرة

لالأنهمعنهمذهبقدإليهبالدعاءوأمرهمبهأتاهمبأنه

")2(.سواهيمكنلاهذاأصلا،لهيعرفون

"الإنجيل"أنالإنجيلفيذكرقدأنهاللهرحمهفبين

متعددةأنأجيلوهذهواحدالسلامعليهعيسىعلىنزلالذي

إلىتنسبولاكتبهابمنخاصةتواريخأنهاعلىيدللمما

.السلامعليهالمسيح

1مارقس(1) 8 -1 6 : '1 l.

.\(2/9r)لفصلا(2)



الأولىالس!ةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

منليسواالأناجيلأصحابأن"بيان:الجاحظويقول

"يوحنا"وهما:النصارىزعمعلىاثنينإلاالحواريين

منفهما"لوقا"لوقشوو"مرقس"،مارقشوأماو"متى"،

.السلامعليهالمسيحرفعبعدالنصرانيةللدعوة"المستجيبة"

ولاالكذبتعمدولاالنسيانولاالغلطيؤمنفلاوهنا

الأمور.علىالتواطؤ

كتبهم،معانيوتضادالإنجيلفيرواياتهموأختلاف

فيهمقولنأصحةعلىدليلالمسيحنفسفيواختلافهم

")1(.عنهموغفلتكم

ماأنيزعمونالتيالأناجيلأصحابأنيبينفهو

عاصرواممنليسواالسلامعليهالمسيحكلاممنهويكتبونه

وأالنسيانأوالغلطيؤمنفلاتلاميذهمنكانواأوالمسيح

بلكتبهمصحةعدمعلىدليلفاختلافهمالكذبتعمد

وهذاالسلامعليهالمسيحإلىيصللاحيثالسندوانقطاع

يقولونه.مابطلانعلىدليل

قدوأنهملهمالنصارىتزكيةعلىأيضاالجاحظويرد

إنهمقالوا:"فإن:الجأحظيقول،يكذبونلابأنهملهميحتج

شيئا،ينسواأنمنوأحفظكذبا،يتعمدواأنمنأفضلكانوا

عهدا.يضيعواأوتعألىاللهدينفييغلطواأنمنوأعلى

معانيوتضاد،الإنجيلفيرواياتهماختلافإنقلنا:

93ص)المختار()1 _rA).



كاإدن!رممطالردعلىفيعلطءألم!تج!صد

لىالإ،الستةالهجريةالقرون%للأصا

ممضرائعهم،اختالافمعالمسبحدشرفيواخفارشهم،كتبهم

عنهم.وغنهلتحمفيهمقولناص!حةعلئثاخيا!

!توليسباطلا،يقول!أن"لوقش"مثلمنينكروما

هوومن،ةيسيربأيامذدكشب!!يهودياكانوقد،اريينادحص

فيالمسبحعند"لوقشإ(عنخيراليسألحوارييناهـتعندحصم

الساحه")!(.وبراءةيفهالشروالفباعنجالطهارةالحكمظاهر

أص!حاببعضأقوالمنعبدادجبارالقاضيينقلبل

إلسنرانقطاععلىدليلوهذاالصسبحيروالمبأنيهمالأناجيلأ

عنه:أدلهعفاجتهولحيخما،السلامعليىءالمسيحهـبينبينيهم

أصحابالأربعةلاءهؤأدنالنصارئمنالط!ائفالإ-هزكأدإ)و

ولاهممني!رونولايعلمولطأ!وهم،وتالاميذهالمسبح

إتجيله:فيلوقاذكرقدبل.فتهطالدعوىإلاذلكفيمحعهم

إنجيلهلهعملالذيمخاطبافا(صفتال،انمسيحرأىماأنه

ورأوها")2(الكلمهخدمواالذينإلع!قريبانخطلأنيونمعرفتي

ويعنودت.الكلمةرأىماحأنهصهـحقدشيئءكالمافهههـقب!!

وليس،المسبحرأىمنراىأنها*عىتم.المسبح:بالكلمة

شميء.بخبمهـهعلملماثقةكالتولورآهمبأنهع!دعوإلاهاهنا

،غيرهإتجيكمنأولىإنجيل2ذ!هـألنفتهدمحذ!هـح

مازهمنشيءعلىليسراأض!همالعلصالنصارىسأم!!-فالو

.(6001-)9صكأالمخت(?)

.ا.شته!لمثلهاتح!)2(
أ-هـ،-ثء



إرأر!طالثعس*الر-ئيالمسلك!تع!ماءجهه!د

ا!ولىالستةيةالمجرش!روناا-كأللا

آربانجهايارعيةمماعلمأثلا-سعهمالتيئالأخاجيل

وهونا.*حمااعلىذنتفيالأصوأنليها.هـادهـاضعرن

الهـوممذاهبإلىإلمسبحعع!إعنانصرافهمافيهـذ!رمهعمو

وأصهـالهم")1(.بسلطاشهمالمنافعوش!جليمب!هموتغر

بكتابالمسلمينعلماءمعرف2دقةمنومحملبل

حصمبه!االتيالوقتفه!عروبهمادحقيقيةفتهمصرإلىالأحاجيلا

الذينعه!الاءأنمسلمكل"ليعلم:حىكأمابنيتهولأناجيلهمب4

للمسيححوإريينكانواأنهمويزعمونالنصارء!يسمونهم

،"يعتهوب"و،"حنايو"و،طيلمثصا"متى"و،((دطربا!"

بك،-ارييننخيف"مؤمنبتقطنه!اي!لمالأخساء"جهوذا"و

المسيحبأدهـهيةمتهري!تإما،باللهمسفخنهينكفاراحذابين5صاتهـ!

ثسائرالسبئيهكغلوفي!غالينبذلكععتتهالينالسطلامعليه

-.عنهاللههـضيعليفيالغانبءالكرق

وأصىحابادخطاب،أبيبألو!ةالخكاإببقيوحض!هـأ

اللعنةعليهم،الباطنيةسايهـكنهار5،ادحارجبأ!هـهبةالحارج

والغضب.إلله!ن

إلي!هـد،عمتحصمااليهه!دقبلمنمدضموس!!ممثوإما

كانتساب؟وإنحملالهم،أسسلابماعلبءالمسيحأتباعدينلإفساد

دعاةوسا!عبيد،أبيئب!تالصختارو،ادحميرءبسبأبنعبدالله

عنه.اللهرضيعليئنحميحةلإضالال،والمشارقه،القرامط!

1()ددصةانصا!لاءا1--:/ا"/
/،!ط3-نبيىلأ



كاإلنكارممطكت-الردعلىجيهودعلطءا!كسمين

لىالأوالستتهيهإليترتشإتكأمملألم!

ذلكمناللدوسلم،صهـفتحماإلىذتاكمنفوعصلوا

الشي!.منيكنلممن

اللهأولياءفأولئ!كعليهمالثهأتنىالذينالحواربهـنوأما

النهلألت"أسمكلاؤهمندر!(ولاجمصحبتهمتحانىاللهندينحتا

لنا.يسميهملمتعاف

و"متى"،أحذاباد((إ)باوأنوكتهطعثن!!لمحاتنب!أنناأث!إ

"يعقوبو"،ذا"و"يكو،المسفخف"يوحناو))،ألث!هـطيئ

لس!"و"ب،الفاجر"لوقاو"،أتحاسمهتا"مارقسرو"ةليرا(ضلت

فالالتيالشلائفههـتلكمتا-حواربيئا!تقطكانواما،النعين

،)2!التوفيهتعال!!وبالله!)1(ظاايفةتج!م!:عنبهاالله

وهـكألفيالاالكتبعذهفيانقرلصهـمابنينححمكضم

بعدالمسيحتلميذاللاوانئ""متىألنهأتاربخ"نأ!لها::فيقواط

فيبالعبرالية4وكتب،السلامعليهأصمسبحارفعمنسنينتسع

بخطورق!وعشرينثماننحرنيكلبانشام"يهه!ذا"جملد

لص!ط.مف

شمعونتلميذاحهاشوني""مارشمسألفهتاربح:والاخر

رفعمنعاماوعشريناثنينبعدة""باطأصمسمىايونابق

الهـوم،بلادمنأنطاكتىبلدف!بنانبءباليىوحضبه،المسيح

أولهم!تإسمههـحاتمهههـألفهالمذ!رنشمصإدتويتهولههـدت

)2(

.14:الآجة،الصف!غس!

19(.86-)3/ائنهح!ل



ل!رىالنصأدردعدىجهودعدماءالمسدمب!ي

ألأود!لستةأال!بريئ!إلتهروخلا!

بخطوكأ؟ةةعشصأربعيكؤن:مارلمحس3تلميذإلىثنسبي

السطرم،عليهأ!سبحاتمليذدتوشمعو،متهـسط

خلميذالأنحلاير"البيبقا(ألنههتار:والتالث

هـارقستأليفبعد،إقايهبلدفيناتقيباليو4كتبىباطرخ"نشمعو

متى.إشجيلقدرم!تيكونالمذكور

المسيح،تلحيذسبزاكب"بنحفا"بألفهأتاريض:الرابع

جملدفيئباليونانيةوحصتبهصحنهواممتينببضمعالمسيحرفعصعد

هذاوحوحنا،محوسطبخطورقهوعشرينأربغايكون،استيه

إلىأ!برانيهاصتصاحبهعتىإتجيلهـهـجمهوننهسه

نانية")1(.الير

إلا(حيسترأصيهاالأناجيلعذهحتهيفقياللهرحصه!بي!تثم

يخقا،السلاعليهالمسبحلىفحتيقةوليس!مؤلفهتواربخ

رامه!اقبلنانزهـاإنله!قا:إتجيلأوأط"وفي:اللهرحمهح!هـل

الذي!تمعشرعليهدلناأصذيكافيناكمل!التعبالألضعاءأوصف

منهمأشأقفو!أنفرأيتاتحديثحملة5صانواوالأمرعاينوا

حتهاتنههمالأنبمالكريمأيخهالذوأكتبالفجويد،علىأوله

هذأماهـهـ")2(،بهوأنتعليهوإطلعت،علمتهأطذاالكلام

"دوقا")3(.!لامبنصت!هـىكمامؤلخةت!اربحالأناجيلأدطيبين

)1(

)بر(

أمح!(

)2/ع!ا-14(.ألنصل

النهحل)2/1141(.

101-ت.ثا



كاصا!دعلىالنك!ارىجهودعنماءالمس!مى

الأود!الستإلثيجريق!القرونخ!ل

حانواوفاتهبعدالمسبحأممباعأناللهرحمهيوضحثم

الأمحاجيلبينالتفباربإلىأدىمماوهذاوخائنهينمستتريق

يقولطحياصهفيإدسلامعليى4الصس!أضباعقلةأيضاوض!!وقد

غبهـهمماتولامنهمأحدبينخلاثفلاالنصارى"وأما:أيضا

رصلاوعشرولفمئةا،إحياتهفيبالمسبحيؤمنلمأنهفي

"خائفير"مستتري!تحصاتهـافانهمب4آمنمنكلوإن،...فقط

أحدمنهميكشفللاس!هـادينيهمإلئيد!هـنوبعدهجياق4،في

بهظئممنوككدب4يظيى!ولاملت4،إلىالدعاءإدىوجهه

وأت.بالسيفأو،ألححلبباأو،باد!جاكأةإماقتلفإنهمنهم

لهمول!البتهيصهرولنلاادحاكهذهعلىوبتهههـا1،1بأكل

علب4المسبحرفعحع!سمفغ!ئة!لاثمدةفبديخمنههـنمكان

(.)0((السلام

بادصادهـثولفعادمدلياهـعلىالححدخهذهطوالفالانمتتاكأ

عنهم.لالمنقو

اصاي!حاهكذاحصاندبتإوءص!!إ:قولهالد4كأحمهأضاثثم

لافيماالواقعةالدواخللكثرغ)2("متصلختهلفيهيصبحأن

!صث.)2/17(!لفصل)1(

هذهإلىفأنأيفاجمالذحالجد"!مق:يش!لحيثكاعببهمور-!دأسكحصدي!)2(

أثهـجهودعليههتنحافرتحماعيص!م!نتيجةهيالجدي!اسلعهدصيهالصكصالترجمة

االشالأناجيلواابىهـ!قئشا،5ايثالكاتهـاال*عواتعل!ثاءمنمتخصصمفمر

شعب61إثترلماطواهابى!ضعتم!ثو،الكمفيمىغبهاتت!ثب!دفميمثارسمي!أصبحت

ممت=!هف!كاالعبلا*ياكأنيناتحصابدإبءشيكتبتأنيهاهـتالرغمعلىمتأض!عحر



كاالنصارىجهه-دعلماءالمسل!تثتبالردعلى
الأولىالستةألهبريةالقرونكأللأل

ولا،حمايتهعلىأهلهيقدرلا،السيفتحتسراإلايوجد

بتنصردينهمظهرلماثم،تبديلهمنالمنععلى

بهاذهالمتعلتهواياتالىذكربرأفتهدللأناجيلالمسكوتةالترجمةمقدمهأوهـدته

المسكونيةاكهـجمةمقدمةفيئنطالعولكنتاالثأني،أل!هـنمنتصففيالأتاجل

تقررتقدالأناجلهذهصنصوكانتإذامماالتأكدعسبهـايكونيكادأنهللأناجيل

إلىبالمنسسالأناجيا!هفهلفيومزأصحابعنمأثورةمكتوبةنصوص!علىنجخاء

والرواياتالذا!!ةأعىاعتصاذاشنههيقىهـاثعلىتعتهمدأنهاأمتأليفها،منثمأئ

)"14عامقبلللأناججا!المسكونيةالطبعةمقدهـقيفيأيفاونؤهـأالمتدإولةال!ثفهب

بهـية،تجصللأناجياكتاباتدوبرعلىيدلماحالبأقيمنالكيكنلم(المجلادبعد

عمايقررهتصافاتاقضللأناجيا!نيةالمس!الطبعةبمقدمةدةالموجراللإفادةوهذه

أومنذ:يليكهـثانصهماادجديدللعهدترجمةمقدمةكأكتبعندماتريكو"أ.أ

"الانجيل"كلمةتقالأنالمعتادهـتأصبحالميلاديالثانيالقرنمنمبهروقا

عامفيالرس!!""مذكراتجرستيمنالتهديص!يسميياكانالتيالكتبإلىنلإشارة

وتتمفي!ايتكرر"أ.قهـيكو"يزعمهالذيعماكمثلأنلهيؤسفوماام()05

هذهمثلإلاني!هـفلاالجمهورعامةيصبحبحياالمس!يحيينجمهه!ربتإشاعته

الأناجيل.كتابةتاربخعنالخاطئةالمعلومات

زمنفيالهـاهقونصوصهابصورتهاتتثكللمالأناجيلأن:هيالأمراحقيقة

المسبحشأنانتهاءتاريخمنقيعامقأ!نجعدإلاتكتمللمإنها!افيةبدرجةمبكر

قومه.ح

الأناجيلظي!رتاربختحد*الجديدللعهدالمسكونيةالترجمةمزرمةإن

بعد)017العامعوهـحد؟تاربخ!عتمدةكأناجيلمكانتيكاواكتسابماالأرنجعة

الميلاد(.

التهبوليستحيك"رشات"همإنماالأناجيا!مه!لفيبأدتصشتينالتهديسرودعوى

لندكتور:،ادحديثالعلمبمقايي!!الزهـانوالإتجيلراةالته:انظرأيضا"0بها

39(.ص)62-الجوهرياعلعبترجمصة،بوكاع!مه!ريسر



ولىاالستةالهجريةالتكرونكأد!ل2اه6النصارىعل!الردفيىالمسلمينعلماءجهود

ولمتقية"المنانية"دخولفيهمفشاذكرناكما"قسطنئلين")1(

يدخلواأنبهذافأمكنهم،عليهممدلسونمنانيةغيرفيهميكن

عناحدينقلأدتالبتهيمكنولاأحبوا،ماالضلالهن

ول!مارقسوالأمتىعنولايوحنا،عنولاباطرةشمعولن

أنهمذكرنالضا،شافيةمعخرهـةولا،ظاهرةآيةبولسولالوقا

السبتالتزاممناليهه!دبدينمتظاهرينمسترينمختفينكانو!

ماوكلفقتلوا،لهمخمفرأنالىحماتهمروله)2(،و. ءهـ-عير

)1(

;Y)

التيالوفةبينتا-يزعص-كماعادلةوعقابلةاثمةممابجريأدأقسطنطيناستطاع

.!ةوالتهو!بالحياة(لنابضةالمسيحيةوبينأنفاسهاتلنهظ

علىالاضطهادك!!وشاهدوغاليريديوكلليتانبلاطشيصباهشيعاشلقد

%خ!مةهـ83سنةخيقامأنهحتئوتئايعد312لنةخىكانأ!يمعالمسيحييمت

بلاطهفيئدبنالموجصالمسيحيىيئصنوتقربه،يفارقهلمالدييالشكلكنللاليؤ،

قبا!يكنلمقسطنتلينأنومحع،ثنيةادع!!المسيحيةتففيلإلىنهائئايميلجعله

ماكلبإربرأعقسطنتلينأمرثم،المسيحبةإلى4تحرلسريغافيصنشقدالمعمودية

الثابت!.الأملاكهـالأصهـمنالإضطهادزمنصيكنائسثمومنالمسحيهيىنمنأخذ

ص)63-ابعلااوتوحمصمطراند"الكسخدروس"المسيحيةالكنيس!تاريخانظر:

بتص!ف.(64

وهيالمحشكلةتبدأ"هنا:المعنىهذانصعلىمعلفاسركيسسلوم:الأبيقول

رأشوعلى،معلمهمغرارعلى،بالأصليهودااكانوالأولينوالمسيحيينالرسلأن

المسيح!يسوعبأنأدلإش-افالهههـدأبىإذ!ثم،الأنبياءوراةبالضتمسكوامعلممم

الأنبياءوإبالتوراةاخفظتواليهوديةسكأالمسيهحيهةفخرجت.الأمشوالرسلجهت

ممها،جوهريشلاثوعملئانخريابين!كمصاوكان،مشف!اثتراثالطائمتنبينفكان

بأ!نيعترنومابقدرإلا؟صتابأهلبالتدقي!تايسصأنيحىلاالمسيحيينأن:يعني

=ءا!جيت!ميكيداأنشئتالأصا!فيالأشياقائصتمعالتماوالأنبياءكأاةالض



الأولىالستةالهجريةالقرونكاكأدلالافصارىعلىالرفيجهودعل!كاءالملمب!

فأكذوباتالمعجزاتمنلاءهزإلىالنصارىيضيفه

أحد")1(.مثلهاادعاءعني!صلا،عةموضه

"وأقتصر:قولهاللهرحمهالخزرجيأبوعبيدةويضيف

الزللمنعليهاشتملتوما،أناجيلكمتهافتمنهذ!على

ماتفيهاوجدوأناجيلكم،كتبكمطالعومنوالأباطحل،

قدونقولكموأحكامكمشرائعكمبأنلهيقضيماال!جائب

هاذأوليسمذهبا،تلزمونلاوأنكمسبأ،أيديتنهرقتفرقحما

كينهوكلام،وتواربخحكاياتإلاهيمافأناجيلكم،بغريب

نأهوإلاإلهلابالذيأحلفأنيحتى،وغيرهموتلاميذ

اعميهويعتمد،الإنجيلمننقلاأصحعندناالطبريتاريخ

شيءعليهيبنىأدىبجوز-لاعندناالتاريخأنمعأكثر،الحاقل

المجالس.فيفكاهات!إنماالدينأمرمن

وأمرإلينا،أنزلهاللهكتابنجيلالإأنذلكمعلونوتقو

منالمنزألىالإنجيلهذاأينشعريفليتباتباعهالمسيح

؟الكلماتهذهبينمنكلماتهوأينعندأدله؟

-وهولفظاالسلامعليهعيسىعنتنقلونهالذيإن

كانالمسيحلأن"اللهعندمنمنزلايكونأنيلزمولا-قليل

البشريةالطباعمقتضىومن،النصيحةوجهعلىبأشياءيتكلم

ك!!إننقرللاتحن،اللهعندمنليسكلهفهذا،ذلكوغير

6(.ص)3-والمسيهحية*يةالييوبينالعلاة!ة:انظر.لما....المسيح

)2/17(.الفمل)1(



الأودىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيعلماءالمسلمينجهو؟

الموحى-الترهـانعنهنقلوقد،فهـان!ؤمحمدبهتكلمما

والسلف،الخلفبصحتهيقطعمتواترإ،نقلالفثلا-ربهمن

نقلهعمتفضلاأبدا،اللهأنزلهمماشيءلكميتعينفلاأنتمأما

")1(.تعيينهبعد

هؤلاءأرادالتيالخدعةالخزرجيأبوعبيدةبحنوقد

يغلقواحتىالإلهأمإدعاءوهيفيهاالنالسيخدعواأدنالضلال

خلالمنباطلهمعلىدليليكودنأنيمكنماأمامالطريق

صاكتبهمفيوجدتالتيالتناقضاتأوالسندانقطاعإثبات

عليه-عيسىبعدهضلمن"إن:ذلاكموضحاأبوعبيدةيقول

إستدراكفيمهرةكانواسنةثلاثمائهنحومنمدةإلى-السلام

"السلامعليه"عيسىأنهفادعوابها"الإنجيلوتقفيهالأكاذيب

أزروشد!االأحلامأضغاثوفيالسماء،سحابفييكلمهم

إلايتملمبععسىالإيمالنىأدطالإنجملفينصوابأنذلك

")2(.لإيمانهمتماماالأكاذيبمنبهجاؤواماليجحلوا،بعده

الجيدةالمعرفةالمسلمينعلماءمعرفةيتضحسبهتفمما

منهمليسواأنهموبيأنالأناجيلوكتابالنصارىبدين

أفسدواالذينالفساقمنهمبلالسلامعليهعيسىتلاميذ

عليهم.النصارىدين

)156-157(.الم!مم)1(

;r)صمسا)142(.الم!مع



الأولىالستةالهجريئإلقرونكاخلالطالنصرىالردعلىفيجهودعلماءالمسمين

الثألثالمبحث

يمنحمماالأناجيلفيالووادةوالتناقضاتالاختلافاتإيراد

عزوجلالهمنواللإلهامالوحيدعوى

نأمنذكىهـ.سابقابمايكتفوالمالمسلمينالعلماءإن

فيمعينةظروففيكتبتتاربخكتبإلاهيماالأناجيل

نأببيانقاموابلالسلامعليهالمسيحزمنعنمتباعدةأزمنة

الأ!هـتمنعحتهيقةفيهيالنصارىاعتمدهاالتيالأناجيل

فيتحملفهيإللهعندمنمنزلحضابأنهادعوىنصه!صها

.النصارىقولينقضماطياتها

ال!جريهالستهالقرونفيالمسلمينعلماءبهدفعفمما

والدينالنصرانيةادهـسالةطبيعةالإلهامدعوىالأولى

النصراني.

أوسعدينانعرفلاأنا)على:عبدالجبارالقاضييتهول

زاجرفيهليسإذالنصارهـ،دينمنأسهلولاأرخصولا

نإ.الاخرةعذابولاالنارولاالمكموبةكالحدوديخوف

ينجليثممدةغميلحقه.كهوشالحقعرفالذيالمعاند

وينقضي.

أ!امخاإعتقادهمحكانوإنأخطأوإنيعاندلممنفأما

نيتهكانتإذا،عقابوألاخوفعليهفليسالنصارىلدين



كاالفركتالردعلىفيجهه!دعلماءالمسمين

لىالأوالستةيةالهجرنالقروخلال

باطلا")1(.كانوإنحهتأنهعلىالشيءواعتقد.سليمة

ولاخوفعليهمفليمسالنصصارى))وأماأيضا:5هـقال!

الأبهوالذيالربلأنوقالوا؟،الذنوبمنبذنجاخذونيز

ذنونجنا،ويغفرخطايانا،ليحمل؟ويقتلليصلبابنهأرسلإنما

النهواحش-ارتكابعلىويبعثبالقبيحيغريدينفليس

فيهيدعونوهم.النصىهـانيةدينمنأكثرالفساد-علىويهيج

لأهلهيدعونوإنما،ترىكماطوو.ومباهاةمنهمفخرالضيهت

صحف2علىولا!جةفيهليسلأنهاتالمعجىإليهدعاولمن

.")2(دلائل

"النصراني"الدينهذاأنأيضااللهرحمهالقاضيويبين

عليهالمسيحبهجاءلمامخال!الأناجيلفيالموجههـد

الأصولفيوالتناقضالاضطرإبحصلذلكولأجل،السلام

قدوإنهم،النصارىدجنخلافالمسبحدين"إنوالفروع

عليهخلافاالناسأشدثجدهمالأمرتأملفمن،خالفوه

فيفأماجميعا،والفروعالأصولفيلوصاياهواطراحا

ولاأربابوثرثة،الهةثلاثةوعبدواامنوافقدالأصول

عبدولابنبيليمسمريمبنعيسىالمسبحأنفيبختلفون

تامإلهوأنه،أبيهج!هـهرمنحقإلهمنحقإلههـأنه،صالح

الاخرينواوالأولينوالأرضالسمواتخالىوأنه،تامإله!ت

.(188،)/181هالنبمدلالك(11

125.)1السطب!الص!جع)2(



الأودىالستةالهجرية!القرشخلالاه2النك!ارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

ومحييهم.وراكأقهم

المواضعوتتبعواوأسلموااستبصرواقومالنصارىوفي

ما:لهملواوف،المسيحعلىالنصارىتدعيهاالتيوالألفاظ

وتأويله"مجا!ءضاقلماقالهولو،ذلكقالالصسيحنعلم

قبلو"أتى")1(،السبتربالبشر"ابن:قالإنهكقولهم

ذلك")2(()3(.أشب4ومابيوأبيبأبيوإنني،إبراهيم

هذافيعنهإدلهعفاعبدالجبارالقاضييوضححيثما

فيئاع!تهادهمفيالنصارىبينالموجودالإشتراضالنحس

ئممنعلىمنهمامنمنب!دصث،السلامعليهالمسيح

".يؤمن

اللاناجيلعننا!جالنصرانيالدينفيألاضطرابوهذا

عليهعيسىهديغيرعلىأصحابهاكتبهاالتيالصحرفة،

هـتلعددذكرهبعدالسياقهذافيأبوعبيدةيقولالسلام

وما،أناجيلكمتهافتمنهذاعلى"وأقتصر:المتناقضات

كتبكم،طالحومن،والأباطيلالزللمنعليهاشتملت

لضرائعكمبأنلهيقضيماالعجالمجمامنفيهاوجدوأناجيلكم

لاوأنكمسبأ،أيديتفرقتفرقتقدونقولكموأحكامكم

إل!هيمافأناجيلكمبغىهـيب،هذ!وليسمذهبا،تلزمون

."..الإنسان"ابن:بنص!،6:3قاله،2:28ومرقس،1208متى)1(

.2":14يوحنا)2(

)115(.ةالنبهدلائلتثبيت)3(



الأولىالستةالهجريئالقرونكاخلالالنك!رىعلىالر*فيدعلماءالمسلمينجهه

يأحتى،وغيرهموتلاميذ،كهنةوكلام،اربخوترحكايات

نقلاأصحعندناالطبريتاربخأنهوإلاإلهلابالذيأحلف

عندناالتاريخأنمعأكثر،العاقلعليهويعتمد،الإنجيلمن

فكاهاتهوإنما،الدينأمرمنشيءعديهينبنيأنيجوزلا

المجالس.فعب

إلينا،أنزله،اللهكتابنجيلالإأنذأصكمحوصقولودت

المنزلالإنجيلهذاأينشعريفليت،باتباعهالمسيحوأمر

الذيإن؟الكلماتهذهبينمنكلماتهوأينعندإدته؟من

نأيلزملا-قليل-وهولفظاالسلامعليهعيسىعنتنق!لونه

يتكلمكالتالسلامعليهالمسيحلأن،عندأدلهمنمنزلايكون

وغير،البشريةالطباعمتهتضىومن،النصبحةوجهعلىبأشياء

ذلك.

تكلمماكلأدن:نقوللافنحنعنداللهمنليسلهفهذا

فهـان.لمخب!همحمدبه

نقلالفظا-ربهمنبه-الموحىانالفعنهنقلوقد

يتعينفلاأنتمأما،والسلفالخلفبصحتهيقطعا،متوإش

()1(.تعيينهبعدنقلهعنفضلاأبدأ،اللهأنزلمما!سيءلكم

النصارىاختلافأنأيضاأيوببنادحسنويبين

همغيربخلافالألوهيةمسألةوفيالعقيدةصلبفياختلاف

الشريعةفروعفيخلافاتفهيالأخرىالدياكاتأص!حابمن

.(1فى!صا)7اسمتهامع(1)



السذألأولىالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهه-دعلكاءالمسنمين

فيبطلوالمكانوالزمانال!الأحولاخسلافمنهاكثيريخضع

الدينرجالبينادخلافنتهاطف!بلغيرهمالنصارىمقارنة

بهعقدتمممالكمقولكلبطلانفيال!!جبيناإوقدقائلا:

ذلك،فيئنوظرواإ*امنك!ا!اقيمووجدنا،إيمانكمشريعة

ويمفرقونفيها،أهلهايختلفالأديانأكثروجدناقدقالوا:

الصوابأنيدعيمنهموكلعليهاهم،شتىمقالاتعلى

.يدهفي

عنالقلوبوذهابالاختيار،سصءمنأيضاوهذا

مندينأهلبختلفافلم.حقهاسبيلعنوانصرافهارشدها،

القولقواتضولا،فيهاشكوولا،دهممعبمعتهدفيالأديان

احمسومنوسائر.فقطالنصرا-نيةمللأهإ!إلا،اختاروهفيما

اختلافمثل،ائعهولضالدينفر"عمنفروعفياختلفواإنما

فيالمسلمىيئاختلافومثل،لهموسننأعيادهمفياليهه!د

دفعه.منومنهمبهقال!منفمنهمالقدر

نظرائيمعلىءلخوومحمدأصحابمنقومتفضيلوفي

اللهوأن،وخالقهمومعبودهمإلههمعلىجماعتهمإتفاقبعد

بعداتفاقهمثمولد.ولالهشريكلاواحا،كلهمالخلقإله

إدن،الضوعلى،فحهيشكونلا!ؤ،هحمدنبيهمعلىذلك

فيه.بختلفونلاالموسلمحملىعلىلىالمنزالله5ضابهوأن

سواهاماكان،الأصولهذهعلبصاتفاقهمصحفإذ!

العظيموالبلاءدين،بهيبط!!ولا،كضمعهيتهعلاخللا



كالى!افرىجيودعلماءالمسلمب!فيالردع
ألاوسالم!فالهجريةالقرونكألول

المعبود()1(.فيالاختلاف

فيالتناقضاتهذهبعضعنالاعتذإرالنصارىوأراد

،الاعتذاراتهذهالإسلامعلماءلهميسلمولم،دينهمأحكام

الأح!امترىإنك،قولكأما)و:اللهرحضهأبوعبيدهليض

فالطمه")2(لطمك"منوهوتورإوياحكما:حكمينالشرعية

لهفانصساالأيمنخد.كلطم"منوهؤااتجيليا:وإخر

.<f>(لهماثالثولاالأيسر")3(

أعدمتالذينالحكمبتذينك"إنأبوعبيدة:فتهال

ليكون،عبادهعلىاللهرحمةفيهصايتملم،ناقصانثالثهما

كماالمعظمةالإسماعيليةالأمة،الفرقانيةللشريعةالتمامفضل

)15.القبطيةالعجوزلهاشهدت

بهملقيقدالنالسأن،الحكمينذينكنقصونجيان

يكنفإن،والانتقامالاقتصاصفيهيصلحلاالذيادخطب

يكنلمرإةالتوبحكميأخذهمحينئذومرشدهملهمالداعي

الاقتصاصفيهيصلحالذيادخطمتبهمنزلوربماصالحا،

(t)181(.أ-)4/97السابهتالمرجع

;Y)خعلفكماعيباقربفيإنسانأحدث"وإذ!بنص25،أ-249:اللاويينسفر

الإنسالىفيعيئاأحدثكما،بسنوسن،بعيمتويتبكسر،كسر،بهيفعلكذلك

فيه".جحدثكذلك

32.93-:5متى)3(

ص)97!.المقامعكتابضمنعبيد!أبيإلى"حتامقار"التهدي!رساله)4(

ترجمة.الجاأجدولم،هيمنأص!فالم)3(



النصارىهجهودع!ماءالمسلمينفيالردعلى

الأولرالستهيةالهجرالقرونخلال

الإنجيلىبادحكميأخذهمحينئذقائدهميكنفإن،والانتقام

فإدط.واضحكلهوه!ذااخرذنماأقترافعلىذلكجرأهم

التماسايخالفهبمايأخذالخطبينأحدمعالرأعييكن

تصلحلاشريعةفضلوما،السياسةنظامأفسدفقد،للمديات

وخالف،السياسهيرافقبماأخذهووإنأهلها؟.نظام

لاشري!ةفائدة5هـمابخنهىلاماذلكفيكان،الشريعة

صلاحفيهعماناقصانحكمانفهذانإمتثالها؟يستطاع

،البشرىبنورالمعلمةالكبرىألايةجاءتأنإلى،العالم

الكريمالقرآنوهي،والأخرىالأولى:الدارينبخيرالواردة

بأحكامهلهموتمت،النعمةفيهالناسعلىتكملتالذي

أعدلوههوحكمالقا-ئلين،أصدقوهوشنطق،الرحمة

ولينبهعوقتتومابمثلفعاقبواعاقتت!وإقمهه:فقالالحاكمين

!و)1(وج!برللصئبرجمتضترلهوصبزتم

الراعيبهأخذوردحكمفكلللتقو!ت!)2(أقربتخفوأوأن!ال!

")3(.للشريعةموإفقافيهكان،لمقامهصالحايراهمما

والخلاصالفداءعقيدةدينهمعليهقامماوعمدة

الفداءهذ!لوجود،دينهممنللانسلاخمدعاةوهذا،للبشرية

السماء،منن!كأل!المسيحإن:"وقلتم:نصريضل،وادخلاص

.v(11'ا-)26:الاية،إكحلسورة)1(

)237(.:ةالآ،البقرةرةدمص)2(

(r)183(.ا-)81الصلبالتها!اتمتهامع



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارممطعلىالردفيالمسلمبتخلماءجكود

ممنوأصما،ال!جبمنوهذااوالاثاالموتلهبفكأوفأبطل

،المحالهذامتلعلىاللهديانهتعقدأناستقبحولا،قبله

أهـحلهوماعقدممنببعيدهووما،إليهالناسويدعو

فالذين،ب!جيئةبطلتالخطيئةكاشماإنلأنهمنها"!أبطل

بعدخاطىءلالأنه؟خاطئينولا،مينمأشغيرإذاقتلوه

اوأحرف،حوارييهقتلواالذينوكذلك،خحطيئةولاهـجيف4

منذ،جماعتكممنتراهمنوكذلك،خاطئينغيرأسفاره

ويرتكبويكذبويزنيويسرقيقتل،الانإلىالدهرذلك

")1(.خاطئينغيرعف4،نهيماكل

عليهالمسيحنسبفيإلاختلاثأنأوضحواوكذلك

في!زمابنيقوليدعونهالذيالوحيعدمعلىدليلالسلام

المسيحنسبمنهالثالثالبابفيالطبيبلرقا"ذ!:ذلك

الفجار،يوسفاابنأنهيظنكان"إنه:فتهالالسلامعليه

إلىملكىإلى،لاويإلى،ناثانابنعليإلىبالمنسص

إلى،ناحومإلى،حاموصإلىمتاثيا،ابنسفيوإلى،يمتاع

إلى،صمغيإلىمنشيا،إلى،ماهانإلىأبجا،إلىأثلا،

إلى،زربابيلإلىرشا،إلى،يوحناإلى،يهندعإلى،يصداق

إلى،أربعالبنمراإلى،ناديإلى،ملكىإلى،أطصلثيا

إلى،إليعازرإلى،يوشعإلى،هارإلى،اليمدانإلى،قرصام

إلىيهوذا،إلى،شمعونإلىلاوىإلىماثا،إلى،يوريم

ص!)101(.النصرإنتالملةفكميحةفيالإيمانيةاالنصبحه)1(



كاجهودعلماءالمسل!!فيالردعلى!النصارى
الأواالستهالثجريهتالتعروخلال

إلى،اسنانألى،ملكانإلئ،الياجيمإلىبهـفا،إلى،بهـسف

ذصرثم)1("السلامعليهالنبيدأوودإلى!ناثا،إلى،عيشاع

فا")2(.صحرفامتىنسبهكماداوودن!ا

ادحالةالمصيبةلهذها"فاعجبو4:لقصأبوهـحمديضيفما

وأرذل!ا،وأوضرعا،وأقازرها،وأوحشها،أفحشها،مابهم

النجار؟؟يوسفإلىالمسيحينسبالكذاب))متى"أنذلها،و

ع!ليهمادداووبنسليمانولدماتالملولتإلىيوسفينسبثم

غيرآباءإلىالنجاريولصفينسحبولوقافأبا)3(،أباالسلام

سليمالن!خيداوودبنناثانإلىبخرجهحتىمتىذكرالذين

كذبا،النسبينأحديكونأدىمنض!هـورةولابدداوود،ب!ت

كذبا،النسبتبتكلاتكونأنولابدلوقا،أومتىفيكذب

تكونألطالبتةيمكنلاوجميعا،ومتىدقاالملعونانفيكذب

وألاق،صورهماللهلوت-عندهم-ولوقاحقاالنسبينكلا

فىواللحنةالدمارعليهموألتهىالبلاء،ولقاهم،وجوههم

مححفةفهذه،السلامعليهمالأنبياءجميعفوق-ادحق

السلامةعلىالمسلمونأيهااللهفاحمدوا،أناجيلهم

")4(.والعصمة

23.24-3:لوقا)1(

.(r."32-3/)النصللم:انظر(2)

.17:امتى)3(

(.23r/)الفصل(؟)



ا!ودىالستةالهجريةالقرون.كأدلالطكاالنمك!ارمم!علىالردفبالمسلمينعلماءجوود

ينسبالإتجي!!اأنذلك"ومن:اللهرحمهنصرويضيف

سفب"أن:متىفقالط،يمصخطيبكانالذياكجاريههـسف

مايالن")1(.بنيعقوببن

بنيوسفابنأنهيظنكانالمسيح"إدن"لوقا":وقال

مطث")2(()3(.بنهاد

الذيالإنجيلإوفيبتهوله:أبوعبيدةذلكويعضد

عليهعيسىنسبذكرحينالحواري"متى"عنبأيديكم

اليعازربنقنانبنيعقوببنبهـسفابنهو:قأل!،السلام

عليه-الخليلإبراهيمإلىعدأنإلى!وهكذاأخيمبنأليودبن

.أبا")4(أربعين-السلام

"إنه:عيسىنسبفييقولادحواري"لوقا"إنجيلوفي

-السلام-عليهإبراهيمإلىعدوعكذا"هاليبنيوسفابن

.(أبا")وخمسينخمسا

نأحتى؟تعالىاللهكتابفيالاختلافهذايقعفكيف

)1(

)2(

(r)

)4(

15-16.ا:مى

واممن،لسلبوتلميذ!حطدنلوقاأنالمسيحيةالمصادربعضترى23،32-3:لوقا

وأنل!قاإنجيلكأمكانالهاتجدلابولسأفكارأنإلىتشيرالبريطانيةالموسوعة

:القولإلى!وتنت!هي،ال!جلينكتاباتبينالنظروجهاتفيئاختلافاتهاك

49(.د)2/البريطانيةالموسوعة:انظر.لأمجههيظا!الإنجيلمؤلفأن"بأختحار

ص)84(.الإيمانيةالنصيحة

.1V:امتى

23.34-3:قالى



الاود!الستةالهجريةالقرثنكاخلالممطالنصارعلىالردفيالمسلمينعلطءجيكود

هذ!علىأناجيلكمفياطلعالمتنصرةغيرالعجمملوكأحد

فيه،أربابكموشافء،عليكمفعابهعيسىنسمبفيالتناقض

أحدإنثمبأيديهموسقطذلكعنيعتذرمنمنهميكنفلم

فيهتخيكبعذرالملكفخاطببعد،عنذلكسمعالأساقفة

المتناقضين:النسبينأنوهو

ليد.والتوالتناسلنسب،طبيعينسمبأحدهما:

والكفالة.الولاءنسب،شرعينسمب:والاخر

1(.)(عليهوعملالحذرهذاجمهوركمفاسمحسن

جمهههـهـالييهـد"أما:اللهرحمهحزمابنأضافوقد

منقليلةطاصفةإدنبل؟ذلكمنحاشاهرشدهلغيرأنهفيقولون

إلامحىىنموماالنجار)2(.يوسفإبنإنهيقولودناليهود

)1(

)2(

.(481-1)47إلمقامع:انظر

علبيالمسبحإلىبصلةلايمتمريمرجليه!سفإلىيصلالذيالنسبأنوالواقع

المبحنسبهكذاإنماالمسبحوالدليسبهـسفأنتوردنفسهاوالأناجيلالسلام

ابنالمسيحإنيقولوناليهودمنوطائنهة،مريمأمهخطيبكانلأنه،ليوسف

نهبيبدأفكيفوإلالهومحقفا،لقولهمشاهذاإلا"متى"مانرىوالنجار،يرسف

أنهوددإود،إلىاكجاريوسفنسبإلايذكرلاثمداودإلىالمسيحنسبيذكر

قد5أ!لأ.مريمنسبيذ!!لملكنهظا!!،مخرجلقولهلكانمريمأمهنسبذحص

أنهيظنكانإنه:فتهالالسطرمعليهالمسبحنسبمنالثالثالبابفي"لوقا"ذكر

هذاو"متى"،ذكرالذينغيراباءإلىالنجاريوسفينسبولوقاالعفجار،سفيرابن

ولإبدإلاخربعفهمايكذبواسقامتىالعابأصدأنإلىيشيرأنبدلاالتناقض!

كذئا.النسبيركلانيكصأن

هه-بصعأنعلىبثدةاأ!روكتابأننلاحظالجديدالعهدندرلب!عندماإتا



الأودىالستةالهجريئالقرونكاخلاأ!النصارىالردعىفيجهه-دعلماءالمسلمين

نسبيذكربأنهيبدأفكيفوإلا،لهومحقفالقولهمشاهدا

داوود،إلىالفجاريوسفإلايذكرلاثمداوودإلىالمسيح

لملكنظاهر،مخرجلقولهلكانمريمأمهنسبذكرأنهولو

ماجققأنمنالنذلىيستحلمثمأصلا.مريمنسبيذكر

الرحلةمن:قالالنجاريوسفنسبأتمأدنىفبعد،بهابتدأ

إلىإبراهيممنالمواليدفجمحعأبا،عشرأربعهالمسيحإلى

مولودا.وأربعههـناثنانالمسيح

لابد،يوسفولدالمسبحوأنكذبهالملعونهذ!تأكد

الصسبحإلىالرحلةمنيكونفكيفوإلاأحدهماضرورةمن

آباءولاهم.لأحدهمابناهوليمسوالمسبحأبا،عشرأربعة

وأربعونإثنانالمسيحإلىإبرإهيممنيكونوكيفله،

فيكمدخلهإلاال!هـلاداتتلكفيللمسبحمدخلولامول!!دا

وسقر،ططفهوأهل،اليمنوأهلالهند،أهلولادات

ولاخرق!)1(.وسقران

البرية،أفحشإلابهيأتيلاوماالدهرفضائحهذه

قوله:وهيزإئد.وهلاخركذبثمالخذلانمنباللهونعوذ

أبا.عشرأربعةداوودإلىاهيمإبرفمن

ثلاثةذكرناماعلىهمأنىكذب"هذاأبومحمد:قال

ديختهوحبوختداياه!نالثعبينتهذأنيجبوالذببهدسالصفالمسياداودإبن-

08(.)97،البالمرلحمنالنحمرانيةالعتيدة:أنظر.دإوثن!حلمننيكوأنبجب

03(.)92،صالظا!يحزملابنالنمحل)1!



الأولىالستةالهجريخةالقرثنكاخلالالنصارىالردعلىفيجثودعلماءالمسلمين

،موحححمر،رحاز،ايهههـذ،بيعض،قهـصا!،هيمابر!:عشر

بيىكأ،عو،بوعز،نموشكأ،لتنجشو،باذعمينا،مارأ

نأالبتةبجوزولاداوو!تمأباعشرثلاثةفهؤليلاء،وأنشأى

ثم.ملىحنهوهذهلنفسهابافبجعل،نفسهاباءفيداووديعد

لأدنكذلكولسىأباعشرأرنجعالىهـحل!إلىداوودومن:قال

صلئيالقولهعلىيولدلم4أوأ.ممىبنصالراحلهوتحنيا

وأشا،،رابيه!ب،ورحبعام،أشلومرن:فهمالرحلةبعدإلا

ومنشأ،،وأحاز،ويوثام،وأخرياهو،وبهه!رإم،ويهههـثافاط

ويحنيا.،هوويوشعا،ن!وأ

فيالكذبحمقواعهنافقدعدهفإنقبلداوودعدوقد

العددهذافيكذبو!فقارههنايعدوهلموإنقبلهالذيالفصل

هوس")1(.وهذالنفسهأبابحنياجعلواأوالثاني

وهذ!أئا،عشوأربعةالمسبحإلىالرحلة"ومر:قالثم

منصلئيالعدإذأأق4أحدهما:،عنطيمتينكذبتينجمعفصل

وهم:فتهطرجلاعشراثنىإلاافديسرالنجاريوسفإلىبعده

جيم،ثا،ودتىصدو،روزأو،جيملياأو،بيههـبأو،لصلئيا

سف.ويوبويعض،وماثان،و!ربابيل،والعازار،وأليوث

عشرأربعهيقولههـنوهمعشر،ثلاثةكانههـايحنيافيهمعدفإن

كلرعونةمنوأعجبواالضلالولهذأادحيفلهذااعجبرما

دينا.واكتقده4علبهذاجازمن

.r()0صالفاهربص!الابتالفصل1()



ونى!الستةالهجرقينالقرشكاخلالالنك!ارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

المسمحوالدفيوسفالمسيحإباءأنهمعنىكانانثم

لابدوجهلكذبأومتىكفرفقدكفر-عندهم-لهذ!وكفر

اثنانالمسيحإدىإبراهيم"فمن:قولهثم.ذلكأحدمن

إذاالأنه؟مفرصأوجهلفاحشكذبوهذادا".مولووأربعون

منيهمأيضمايوسفوعاديوسفإلىبعدهومنإبراهيمعد

يكرنو!لميرسفولدوجعلهالمسيحعدفإن؟فقطأربعردن

فتهط.وأربعينواحداالأإ.أيضا

علىواحمدوهادحيفبهذتعالىاللهيدينممنفاعجبوا

نم.)'"السلامة

إليه،أخرةنسبةإلىالمسيحنسبفياختلافهموأدى

كعادتهم.أيضافيهمواختلفوا

إخوةفياختلفتمإنكم"ثم؟اللهرحمهنصرقال

ملكونبنلإيليا"الأناجيل"تفسيرفيجاءوقد،المسيح

موسى،:وهمةإخهأربعةلهكانالمسيح"إن:الجاثليق

:قالمنفمنكم،أخواتوثلاث،ويوحناويهههـذا،،شمعونو

أتو!وأنهمالنجاريوسفمنالسلامعليهامريمأولادإنهم

نطتهتبماذلكعلىواستدلوا،السلامعليهالمسيحولادةبعد

مريم،خطبسفليىتراءىجبريلإن:وهوالأناجيلبه

تباشرهاولا،الجبلإلىوإصعدمريمخطيبتكخذ:لهوقال

31)9صالظاهربحزملابنالفصل)1( ،.)i



الأولىالستةالثيجرقيالقرونكاخلا!النك!ارىالردعلىفيجهه!دعلطءالمسلمين

تزوجاكجاريوسفإن:قالىمنومنهمالبك!هـ،ابنهاتلدحتى

هؤلاءمنهاوأولد"،"مريمأجضااسمهاوكان،ىأضأهـهـأة

له:يقال!بصبيإذأذلكفييتحاورونهموبينماالأولاد،

المسيحجسدفيهحلالذيادجسدحاشا:قالوأنهاميس""مو

مريمص!!رةأمامهمكانوقراخر،جسدفيهجلأنالمخلص

بفمصدقت:وقال،نطقتالصورهتلكوأدطجدارفي

م!هوهـغ،وقصته"الذهبب"فم:الصبيذلكفسمي،الذهب

")1(.00.الصصهـرةتلكبهنطقتبماوبمكأموا،الكلاموانقطح

بيانعلىالأولىالهجريةالستةالقرونعلماءواسمدل

فيئوتناقضهموتضاربهمباختلافهمالنححمارىوتناقضتحريف

"ف!ذه:اللهرحمهحزمابنيقول،السلامعليهعيسىصفات

حيلةلاومناقضةبحتكذبمنأناجيلهمفيفصلاسبعون

وأفأقلكذباتثلاثمنهاالفصليجمعفصولومنهافيها،

أناجيلهم.مقدارقلةعلىأكثر،

بنصمرةأنه-السطرم-عليهالمسبحفيأمرهموجملة

داود)3(،وابن،يوسفابن:هوومرةإدله)2(،ابن:أناجيلهم

،138،141،)0"11البطريهقإبنتاريخ:وانظر137(.،)136الإيمانيةالنصيحة)1(

المجدمكتبةالمتهدسر،الكتابمشكلاتحلب!حنا،منسىوكتاب914(،،143

.بالقاهرة

.16016متىراجع(2)

(r)اآ:11متى.



كاالنصار!علىالردفيالص!لمبتعلماءجوث

لأولىاالسذيةالهجرشنلقراخلال

هو:مرةوثيرزقإ2(،بخلقإله:هوومرة)1(،الإنسان!ابن

)3(ث.

لمحيهههـ:ةوص،فيهوالله،اللهفيهوومرة،اللهخرو!

لاومرة(،)5وقدرتهاللهعلمهو:ومرةفيه)4(،وهمتلاميذه

)6(،وغلامنبي:هوومرة،إرادتهتنفذودلاأحد،علىبحكم

عنلهاللهانعزلقدومرة)7(،أعدائهإلىاللهأسلمهومرة

مفاتيحويعطيتعالىدلهيشرفطوصارهو،وفهـلاء،الملك

فيوالتحليلالتحريمخطةأعىحابهيوليومرةات)8(،السص

ويعطش،يأكلماويطلبيجوعومرة)9(،والأرضالسموات

5()\-
يجدلمإذاال!جرةويلعن،الخرفمنويعر!،وببر

ويلطمويزخذ،حمارةكبفيويفشل)11(،يأكلهتينافيها

ويضرب،وجههفيويبزق،بالقصبةرأسهويضرب،وجئى

الخلويسقى،بهويتهكمون،الشرطبهوتمر،بالسياطظهزه

.41:12ومرقس،31:14متى(1)

.24-14:"11متى(3)

.92:ايوخا(ع!)

.41:02يوحنا!4)

.61:63ب!خا(5)

أجدها.مل)6(

.2842-:26متى)7(

.16:91متى)8(

.16:91متى)9(

.4:2لوقا،21،18عتىا()"

.11:13!هـض11()



كاالردعلىالنصرىفيدعلطءالمسل!تجهه
الإولىالسطالعهجريةالقرونكألول

فيومات،يداهوتسمر،سارقينبينويصلب،ادحنظلفي

ذإهملهيكنولم)2(،الموتبعديحياثمودفن1(،>الساقة

فأطعموهيأكلماطلبإلىبأصحاب4واجتمع،الموتبعدحيا

شغله.إلىانحطلتيثمالعسلوستهوه،المشويادحوت

مندينهمفياقتصروأقدوطم،أناجيلهمنصكلههذا

إدله.معإلهمنيأننهونوهم،فقطدمعبرإلهأنهعلىهذاكل

بل،غبهـاللهاخرإلهالمسيحأنتوجحبوأمانتهموأناجيلهم

يخلق،كمايخلقوهومنه،أكب!وأنهاللهيمينعنيقعد

بإلهينقائلرنأنهمتوجبفبالضرورة"يحيىكماويحيى

")3(.متغايرينمنولابد

المسييمحتهيقةفياخفلافهمأيوببنالحسنوأوضح

:قالحيثوتناقضها،الكتبهذهصحةعدمعلىيدلمما

ومعبودهاودعوتهاكتابهاأمهت!دتأنال!جبأعجب"ومن

وتلامذته،-السلام-عليهالمسيحبأمريتمسكونواحدا

ألتمدفيهمختلفونذلكمعوهم،وتمرأئعهوسنته،وإنجيله

إنهيقول!منومنهمعبد)4(،إنه:يقولمنفمنهم؟الاختلاف

،والعشرونوالثأمنونوالع!ضالسابعالإصحاحمتى:وانظر22.:18بهـحنا)1(

الرابع.إلىالثانيولوقا،شثالخامسع!ثرالرابعومرقس

.3694-:24لههـق!)2(

02(.2/0)الفصل)ع!(

ص!)151(،أبه!زمرءالنحمرانيةصبمحافهـاتانظر..الشمسشاطيبه!لسكاتباع)4(

115(.ا-41/90النصل



الأودىالستةالهجريةالقرونكاخلالرىالن!الردعلىلمحيجهودعلماءالمسميفى

إنه:يقولمنومنهمولد)2(،اشه:ليضمنومنهمإلهإاإ،

وطبيعتان)14.أقنومانإنه:يتهولمرومنهم)13،وطبيعةأقنوم

لاكلهمو،يدهفيأحقاإن:ويقول،صاحبهيكفرمنهموكل

قياسهمنولا،إهدعربهايثجتواضسةبحجةالكتابمنيأتي

دجنهفييرجعوإنما،ةالمناظرعندلهيصحبماوتأولهلنفسه

إت!يلهم،يخالفبما،المتأولونلهتأولهماإلىواعتقاده

باللهيمثىهـكونفهم،لبعضبعضهممنوالعنادبالهوىوكتبهم

ماجهةم!ولدالهويدعودتله،شريكولاالتأويلعلى

.(لد")ولهيكونأئى-سبحانه-لأنفسهمأحدثوا

المسيححقيقةفيتناقضهمعبدادجبارالقاضيبينكما

بقوله:،اللهدونالبشرعقلاءإلىنسبمهيمكنلامما،كذلك

هـالهامسبحياصارالمسبحأدنىالثلاثةالئلوائفهذه"وعند

به،تحملوساعةأمهالملكبمثىمنمعبودارازقاخالقا

وإلهاواحدامسيحا،ذأكمنذجميعافصاراالإلهبهفاتحد

الن!ك!رانيةفيمحافهـاتانفر..الفهـانيةعليهاستقرتنيقةمجمعبعدوهذا)1(

أ-157(.ص)56

(.ص)115انظر:.كالنسطورحة)2(

ا-صرإ95النصرانيةمحاضرإتأظ!:.اله!إحدةبالطبيعةالقائلىناليعاقبةوهم)3(

89(.)1/79-الفكرنشأة1175،

منوالنحرانية)1/59(،الفكرنشأةانظر:.بالطيعتينالتهائلونوهمالملكانية)4(

1252.ص)102،التثليثإلىالتوحيد

(o)917(.)4/الصحيحالجواب



الأودتالستهالهجريةالقرونكاخلاليالئئارىالردعلىيرجهودعلطءالمسلمين

عنولاخرجبطلولاعندهماثتقصماالاتحادوأنواحدا

لاوالولادةحالفيولاالحملحال!فىلاوالإلهيةالمسيحية

ولاوالتغوطالبول!حالوفيالأكلحالفيولاالنومحالفي

وأنه،الموتحالفيولاالقتلحالفيولامرضحالفي

ورازقأوخالقمعبودوربهـالهمسيحالأحوالىهذهجميعفي

ومدبر.

عندهممحالطلأنه؟الموتبعدنفسهأحياهو:ويقولون

الإيمانتسببحةعلمتقدالمسيحغيرالموتىيحييأن

النسطوريةمغالطةلتعلمكفايةثمففيهإليهفارجعوتفضيلها

وعو"بولرص"قالوقد،النصرانيةعنبجادلمنوجميع

علموالو:والمسيحاليهودصنيعذكروقدالأنبياءفوقعندهم

أبدوالبركاتادحيدلهالذيالمجدربصلبوالما

حقيقةوفيهاأقاويلناكلهاهذهالنصارىقالت...الدهر

مذهبنا")1(.

وأالأمانةقانونأوالإيمانبشريعةالنصأرىيؤمن

بتأليهوالقائل،نيقيهمجمعاعتمدهالذي،النيقويالإيمان

القائليناليعاقبةقولهرالذي،التثليثوبعقيده،المسيح

سنة"خلقدونية"مجمعفيردتالتي،الواحدةبالطبيعة

وحياليمسدينهموأن،الأمانةشريعةردعلىيدل!ممام451

بمعنىالشريعةحانت"إدت:أيوببنالحسنلقول!إلهاما،أو

.ةالبودلائلشثبيت11!



الأوسالستةالهبريةالقرونكاخلالرىالنصالردعلىفيجهودعنماءالمس!ن

إذاأناوذلك)2(،يعقوبماقالفالقولحقا)1!عندكمالأمانة

نستهاالمعانينسقناثم،المسيحذبهرفيالشريعةمنابتدأنا

ألفوهاالذينالضموجدنااخرها،إلىفيهاوانحدرناواحروا،

بكروهو،اللهابنهوالمسيحيسوعأدطصححواقدا

وهو،بمصنوعليسمريممنولدالذيوهوكلها،الضرحق

العوالم،أتقنالذيوهو،أبيهجوهرمنحقإلهعنحقإله

فتجسددخلاصكمنزلالذيوهو،يدهعلىشيءكلوخلق

اليعقوبيةقولأنكرفم!ت،وصلبوقتاىوولدتهمريموحمل!

ويلعن،قولهمبصحةتشهدالتيالشريعةهذهينكرأدنىلزمه

ضعواوالذين:يعني-الطائفةتلكأخذت.وإنما.ألنهها.من

مشكلات-نجيلالإفيوجدوهاأنهموذكروابكلماتالأمانة

الكلاممنالإنجيلفيماتركتو،بهواهادرقعلمافيهاتأشلت

بذلكوشهادته،المسيحبعبوديةيشهدالذيالواضحالبين

بالمشكلفأخذت،عليهبهتلاميذهوشهادة،نفسهعلى

الواضحوألغت،التأويلمنأتجامالهوجعلتأليسير،

")3(.تأويلإلىيحتاجلاالذيالكثير

الباطل،فيلجوأ"فإدن:قههـلهأيه!ببنالحسنوأضاف

المجمعأفهـهوالذيبتأخذونالذيالأمانةقأنونهيشى!يعتكمحصانتإذأ:أي)1(

.يالنيتو

".اللهواصدتالتيهيمريمأن"في)2(

.(1Yا-15)4/الص!ادصهـاب)3(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

إلىومالوا"،عيسى"ألوهيةالمقالةهذهقبيحعنودافعوا

نقيمفنحن،معرفتهقصرتلمنالمشككةبالتمويهاتتحسينها

شريعةأنوذلك،دفعهيمكنهملاأنفسهممنشاهداعليهم

والمطارنة،،البطاركةمنرؤساؤهملهمألفهاالتيإيمانهم

بحضرةمنهمالعلموذوي،دينهمفيوالأحبأر،والأساقفة

قسطنطينية،بمدينةالأرضافأقمناجتماعهمعند،الملك

بروحبهانطقواأنهميصفون،رجلاعشروثمانيةثلاثمائةوكانوا

فياختلافهمعندجماعتهمتختلفلمالتيوهي،القدس

الذيالنسقهذاعلىبهاإلاقربأنلهميتمولافيهأ،المقالات

لاومأيرىمأصأنعشيء،كلمالك،الأبباللهنؤمن،نبينه

الخلائقبكر،الواحداللهابنالمسيحيسوعالواحدوبالرب،يرى

الذيأبيهجوهرمن،حقإلهمنحقإله،بمصنوعوليس،كلها

معشرأجلنامنالذيشيء،كلوخلق:العوالمأتقنتبيده

روحمنوتجسدالسماء،مننزلخلاصنأأجلومنالبشر،

وتألم،البتولمريممنوولد،بهوحبلإنساناوصار،القدس

الثالثاليومفيوقامودفن،بيلاطوسبنتيطوسأيأموصلب

وهو،أبيهيمينعنوجلس،السماءإلىوصعد،مكتوبهوكما

ونؤمنوالأحيأءالأمواتبينللقضاءأخرىتارةللمجيءمستعد

روح،أبيهمنيخرجالذيالحقروحالواحدالقدسبروح

واحدةوبجماعةالخطايأ،لغفرانواحدةوبعمودية،ومجيئه

إلىالدائمةوبالحياةأبداننأوبقيأمه،جاثليقيهسيليحيهقديسية



الاولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

.(،)1الابدينأبد

المنهجوبذلبها،الإيمانعلىيجتمعالشريعةفهذه

الملكأنية،منجماهيرهمدونهاالأنفسوإخراجفيهأ،

والنسطورية.،واليعقوبية

صفتههذهالذيالمسيحالرببأنجميعااعترفواوقد

نزل،الحقالإلهمنها:اقتصصناهماعلى"إيمانهمشريعة"في

بهوحبلإنساناوصأر،القدسروحمنوتجسدالسماء،من

الإقرارهذافي.فهل..وصلبوتألم،البتولمريممنوولد

فتدبروا؟الحجةعنالمدافعالعنتبهايتعلقعلقةأوشبهة

نأمنكمأحديمكنلافإنه،النصارىمعشرياالقولهذا

نإ:قلتمإنفإنكم.بهصرحمايدفعأنولاعنه،يخرج

-يقولونعماوتعالى-سبحأنهاللههوالمصلوبالمقتول

.-يقولونعماوتعألىسبحانه-اللهولدتقولكمعلىفمريم

ذلكوفيإنسأنأ،ولدتفمريمإنسانإنه:قلتموإن

فيهفإنشئتمالقولينأيفاختارواإيمانكمشريعةبطلانأجمع

")12.الديننقض

نأبطلانعلىاخردليلااللهرحمهأبوعبيدةويذكر

تليقلا،المسيحلألوهيةصفةلذكرهاإلهاماأووحياالأناجيل

وسبق(والتصديقالتحقيقعلىالمجموع)التاريخكتابهفيالبطريقابننصهاذكر)1(

عزوها.

99(.)4/79-الصحيحالجوابضمنعليأخيهإلىأيوببنالحسنرسالة)2(



كاجهودعلماءالم!ملمينفياددعل!النصارى
ا!الأوالستدالهجزيةونانقرخلاا!

نأعفلىبأيديكمالذيالإنجيل"وفي:فيقول،الإلهبصفات

ينقص!!")1(.يكبهـولاأنيجب"أنه:فيهقالىيحيى

تصفرن،كماتاماإلهاكانعمنالمغرورأيهاأخبرني

؟.الآفاتتأخذهأوالنقصأدتويدركهالزيادةتلحقهكيف

قالطعيسىإنللوقاالإتجيل"وفي:أيضاأبوعبيدةوقال

فإذايقابلكما،الذيالحصنإلىاذهبا:تلامذتهمنلرجلين

وأقبلافحلاهأحديركبهلممربه!طابرحشافستجداندخلتما،

إلي")2(.به

))أنهويذ!بعينهادخبرهذايصفلمتىالإنجيلوفي

1()3(.أتانهمعهاكان

،.تشكيكووقوعخللمنهنافحسبك

صبتالتيالمرأةيخىهـعن"للوقا"الإنجيل"وفي

هلاوقالههـإ:التلامي!ذ،ذلكوأنكر،المسيحرجليعلىالطي!

)4(؟ص-
به.لمحت

أنهاويذكربعينهالخبرهذايصفلمتىالإنجيلو.في

خبرعناليقينأبعدفما)5!المسيحرأسعلىالطيبصبت

3.38:خايههـ)1(

4:21.لوقا:)2(

:4:د.)3(متى

;f):01.37لوتا:

.21:13:متى)5(



الأودالستةالهجريةالتهرونكاخلالالنكارممطعلىالردفيالمسل!تعلماءجهود

1()1(.الاختلافهذافيه

دعوىعدمعلىالسابقونالعلماءبهاسحدلفمما

أبنيقول،السلامعليهالمسيحإلىينسبونهاقصصالإلهام

يسمعلمعجائبالفصلهذا"وفى:ذلكفياللهرحمهحزم

قادإبليسبأنعندهمالصادقإقرارأولها:منها،بأطم

ومضىلهوانقادمنيفجبلإلىمرةالسلامعليهالمسيح

ببيتصخرةأعلىإلىأخرىمرةوقادهمعه)2(،

1;)

)2(

.125:الصلبانهامأتمقامع

منالبريةإلىيسوعأصعدثم:فاقال!،الرأبعالإصحاحوفي4،8:صتى

أصهـا،جاع،ليلةوأربعيننهاراأربعينصامفبعدماإبليسصتليس!ب،ال!وح

خبرا،الحجارةهذهتصيرأنفقلاللهابنكنتإن:لىوقال،المجربإلىفتقدم

فممنتخرجكلمةبكلبل،الإنانيحي!وحدهبالخبزيى!بمكتو:وقالفأجاب

نإ:لهوقالالهيكلجنأحعلىقفهlوو،المقدسةالمدينةإلىإبليسأخذهثم،الله

فعلى،بكملائكتهيوحىأقهمكتوبلأقء؟أسفلإلىنفسكفاطرحأدثهابنكنت

-أيضا-مكتوب:يسوعلهقال،رجلكبحجرتصدملالكييحملونكأياديهم

العالمممالكجحيعوأراهجذاعالجبلإلىإبليسأخذهثم،إلهكالربلاتجرب

لهقألحينئذ،ليوسجدتخررتإلنجميغاهذهأعطيك:لهوقالومجدها،

تمتعبد،حدهوشإياهتسجد،إلهكللرب:بلأقهـمكتو؟شيطانياإذهب:يسوع

انتهى."تخدمهفصارتجاءتقدملائ!ؤإذ!و،إبليسترك!

صنهاتوهذه،الجصعيهويعشأحيانا،ميصونهبكرالمسيحإيةعبوأثبتفلتكلد

عبوديته.علىشاهدع!أقو،ليجربإبيسعلىضهسفيإنتم،البثص

علئنفسهي!هـضإلفايكونأنالحلميبيزلمالذيالصغيريصدؤوهل

صي،المسكينالمسيحيئأييهاكأشاكضاعلقداصيجرب،رحمتمنالمطمهـود

فتنب-الإنجيلهذ!مترجمأعحمكدلسهاالتيئا!كأعاتلهذهخضوعك



الأو!!الشةالهجر!هنالقرشكاخلالالنصارىالردعلىجهودعلطءالصملمب!ي

يخدولا،قادهتحمالإبليسرينقادإلاترادفماالمقدلس)1(،

فامنصصإلاترأهفماسصامعا،مطيعالهفانقادقادءي!نأنمن

قادءنيكوأوجدإ،رذلةمنزأطواللهوهاذهالشيطانحكمهـصما

عنالشيطالتيتخبطهمالذين،المحححروعينمنزلةفهذهكرها

4إلوابن،إلهفكيفالكحمفتينكلتامنالأنبياءوحاشا،المس

وتحمد،الهوسهذامنبأحمهتقطسمعوما.؟..عمهمفي

يطمحكيفالأخرىالطامة1،نعمتهعضيمعلىتعالىالله

نأوفي،خالقهلهيسجدأنفيالنوكىهؤلاءعندإبليس

مأ.؟..اللاهوتهـوحفيهمنيخضعلهأنوفي،ربهيعبده

كفرإنلأقطعإنيواللهيعبدد؟أدطوإلههربهإبليسريدعواكيف

ثمالدهر؟آبدهفهذه،المبلغهذاقطيبلغالماوحمقهإبليس

وخالقه،5هـخالقها،الدنياربإنجليمريمنيكيفاخر!جب

الدنيا؟زينةيملكهأنفى،وإلههوإلهها،ومالكهومالكها

هذهمأكسيره"،خبزهمن"أعطهعامحناتقولكمافهذه

سكنىحقهمنلسانإلايهاينطقلاالتيالوساوس

ولايوردهمنوكىبقوممستخفكافعيارأو،المارستان

!!كاناللهشاءمايصدرهم

زادخصجيبابر4حمنلعبدالوالشاله!المخلوقبينالفاردتى.انظر:...وتأمل

.43.دقا61(،)؟6،

يصىأنالحسالهذافقللماللهابنكتإن:إبليسلى"فلتبنصح!4:3،لههـقا)1(

خبزا(1.



ألأوذ!السفالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهه-دعلماءالصملمين

عنىوإياءوحدهالناسههـتإبليسدعاإنماقالوافإن

أبليس.

بمعنح!متحدانعندكموالناسوتالالاهوت"فإدنقلنا:

قلتموقدد،معبىإلهعندكموالمسيح،واحداشيئأصاراأنهما

إبليممم!ودعاه،المسيحلهفأنتهادالمسيحقادإبليمسإنههنا

وقالالدنيا،بملكإبليسومناه،لهوالسجودعبادتهإلى

يس!ص!ل4وقال،ليسوعقالأوالمسبحلهوقالللمسيح

د!افانما-وحدهالناسوتخاطبإنماإنهقولكم-وعلى

نصفالدنيابزينةمنىوإنما،يس!هـخونصف،المسبحنصف

الكذبوأهل،حالكلعلىومتىلوقاكذبفقد،المسيح

-يمنعلظىفيألسنتهماجذتكلامهما،ونصفكيفهما

له:قاللأنه"اللاهوتدعاإنماإبليسأنويجبطذا؟من

هذاإلاالأناجيلفييكنلمولوكذا،فافعلاللهابنكنتإن

جمة")1(.نظاشرفيهاولهفكيف؟لكفىالأبضهـوحدهالفصل

)أفلا:القصةهذهعنكذلكأيوببنالحسنويقول

منيكونل!الفعلهذاأن،مسكةأدنىعقلهفيكانمنيعلم

يأتيهأنقبلنفسهعنلأزالهإلهاكانولو،إلهإلى.شيطان

وأن،اللهنجربلاأن"أمرنا:قالولما،ربهعندمنالملك

الشيطانيربطلموكيف"،سواهشيئانعبدولاللربنسجد

تأمليهاإذاأمور..فهذه.أمتهعنيربطهأنقبلنفسهعن

.r(سه-7!2/6)1(الن!حل



الست!الأود!الهبريةالتهرونكاخلا!النصارىالردعلىفيجيهودعلماءالمسلمبن

تناقضهاواشمداخفلافها،وكثرجدأ،قبحتالمتأمل

.واضطرابها()1(

دعوىردعلىبطرسمعبقصتهكذلكالعلماءويستدل

ذلك:فيإدلهرحمهحزمابنيقول،المزعوموالإلهامالوحي

نأعلىومارقشمتىأتفقوتأملوها،الفضأثحلهذه"فاعجبوا

ابنياندرواسوأخيهباطرة)2(،شمعونص!حبةكانتماأول

بنيحيىسجنأدنبعدكانتفإنها،السلامعليهللمسيحيونا

فيشبكتهمايدخلانالمسبحوجدهماإذ؟السلامعليهزكريا

للصيد.ابىحر

قدوجدهماإذ،هـحباهماأولوجدهماأنه:لوقاوقال

الليلعلوالتعباقدوأنهماشباكهما،لغسلالمرك!مننزلا

شيئا)3(.يصيد!ولم

ضأأن!رياشرآهإذص!حباهماأولأنيوحنا:وقالط

تلميذاكانوأنهزكريا،بنيحيىمعواقفوهوبأطرةشمعون

سمعفلما،الناسيعمدكانحينئذيحيىوأن،ليحيى

يحيىتركاللهخروفهذاالمسيحرأىإذجيىقولأندرياش

تلكعندهوبات،العالضرةالساعةفيوذلك،المسيحوص!حب

إلىبهوأتى،وأخبرهباطرةشمعونأخيهإلىمضىثمالليلة

)4/901(،الصحبحالجوابضمنعليأخيهإلىالحسنرسالة)1(

الإنجيل.يسميهكمانجطرلص!أجما:)2(

.1011تلوقا31!



ا!ولىالستةالهبريئالقرونخلالاه3النك!ارىعلىالردفيالمعلمينعلماءجثود

أوليقوأطفبعضهمله")1(،صحبتهأولوهي،فصحبهالمسيح

يحيىسجنبعدكانتللمسبحاندرياشوأخيهباطرةصحبه

أوتأنيقول!وبعضهم،ومارقشمتىقولوهوزكريا،بن

يسجنأنقبلكافتللمسبحوأندرياشباطرةنخممعودنصحبة

يوحنا.قولوهوزكريابنبحيى

للمسيحأندرياش!وباطرةصحبةأول:يقولوبعضهم

فتركاهاجمكيعا،للصيدشبكيصمايدخلانوجدهماإذ!انت

ومارقش.متئقولطو!حينئذ،منوصحباه

للمسيحوأندرياشباطهـةصحبةأول:يقولوبعضهم

يححىتلميذوهوبحيى،معواقفأندرياش!رإهإذكانت

فتركاللهخووفهذايحيىفقالماشياالمسيحفرأىيؤمئذ،

قول!وهوحينئذ،منالمسيحوصحب،يحيىأندرياش

نسق:فيكذباتأربعفهذهحنا،يو

للمسيحهـحبتهماإبتداكانالذيادقتفيإحدهما:

صحبتهماأولفيهكافتالذيالموضعفي:والأخرى

.السلامعليهللمسيح

أحدهماأمأمعا،للمسيحص!حبتهمارتبةفي:والثالثة

الثاني؟قبل

ماأولعليهاوجدهمااليادحالصفةفي:والرابحة

.3542-:اب!حنا)1(



كاجيودعلماءالمسعميفى!تبا!دعلى!النصارى
الأولىالستةصكجربئاالقرونكأللأل

الأربعةالاختلافاتهذهأحدأنندريورةوبالض!،ص!حباه

شك.بلاكذب

عزوجاهـاللهعندمنيكونأنأ!بتةايمكنلاهذاومثل

لاعيا!كذابمنبلبمصادقعندمنوالانبيعندمنولا

إدن:كالهمقولهمذلكفيشيءوأغربحدث،بمايبالي

إلىالعبرانيةمنمتىإتجيلترجمهوسبهـإيبنيوحنا

مابخلافمتىإنجيلفيأدقححمصاهذهرأىفإذ!"اليونانية

وأكذبمتىقولأنفصيكونأنمنضرورةفلابدعنده

.ضرورةأحدهمامنلابد،حقأنهعرف

يرردأنيوحناالمتجازشقدكذبامتىقوككانفإن

منأكبرعندهمهوالذى،المقدسصاحبهعنالكذب

متىقولكانوإن،السلامعليهمالأنبياءسائرومن،موسى

إنجيله،فيبهوأخبرفيماالكذبإيراديوحناقصدفقدحقا

أدتبيانفيتكفيوحدهاهذهكانتولقدأحدهما،منلابد

وحاتخما،وجوههمشاهتملعونينكذابحنعملمنالأناجيل

11تعالىاللهلعنةبهم M(.g

علىبعضعنبعضهاالأناجيلبنقص!!استدداوكذلك

موضىحايحيىبتنصريقول!فييها،والتحريفالتناقضدوجو

الإنجيل!اجصرالذيالأربعةالتلامذخاختلف)وقد:ذلك

أظهرتايهأول"إنيرحنا:ذكرماذلكفمنوصقصو!وزادوا

44!.43-)2/الفطسأ)1(



الأود!الستةالهجريةالتهرون-للالكاالنصار!علىالردفيالمسلمينعلماءجهود

الماءفحول،دعوةفيكانأنه:ادخليلقر!تبقريةالمسيح

)1(ا-
.1(سرابا

))قلىكانواهمفإن،الثرثةأص!حابهالايةهذهيذكرولم

اليتهظةصتعندهميكنولمعنها،غابرالأنهمذكرها"تركوا"

عنها.المساءلىةإلىهميدعوما،أخبارهوالمسيحبأمروالعناية

م!توأهمأعظمهوعماغالواقديكونواأنيؤمنكموما

علىبل؟أمثالهمعلىالايةهاذهمثلخبريخنهىفكيفهذه؟

مثلهمعلىجازوإن،والأصحابالغرباءعنفضلا،بلدانهم

غيبتهمعنهوغاب،وغلطأستهطقد"يوحنا"فلعل،الخلطهذا

حنا""يووإلت،ائضضوئسيت،سننوسقطت،أمورفضاعت

منفتحرجوابهصدقواولا،الثلاثةهزلاءيقبلهلاماذكر

فيه")13.طعناهذافيكون،ذكره

تدفعالتيالمتناقضةالتهصصبعضأبوعبيدةوذكر

عيسىانللوقاالإنجيل"وفي:فيقولوالإلهامالوحيدعوى

يقابلكما،الذيالحصنإلىاذهبا:تلامذتهمنلرجلينقال

فحلاهأحدبهـكبهلممربوطاجحشافس!جداندخلتما،فإذا

إلي")3(.بهوأقبلا

"أنهويذكربعينهالخبوهذايصفلمتىالإنجيلوفي

6-11.ة2ب!حفا)1(

44/')!لفص!ث)2! 4،.)r

03لهـ)3( : 91.U



كاالنصارممطالردعلىفيجيودعلماءالمسلمين

الأولىالشةيةألهجرالقروذخللأأ!

أتانه")1(.معهاكان

()2(.تشكيكووفعخللمنهنافحسبك

صبتالتيالممهـأةعنيخبر"للوقا"الإنجيل"وفي

هلا:قالواوالتلاميذ،ذلكوأنكر،المسيحرجليعلىالطيب

Cr)؟ص-
به.!ما

"أنهاويذكربعينهالخبرهذايصنك!لمتىالإنجيلوفي

خبرعناليتهينأبعدفما")4(المسيحرأسعلىالطيبصبت

1()5(.الاختالافهذافيه

منعنهالإنجيلفي"ومما:قولهأبوعبيدةويضيف

أهلبينلأصلىحقدمتأنيتحسبوأ"لا:قالأنهالتناقض

إنما،بينيمالمحاربةلألقيلكنلصلاحهماتلم،الأرض

يصيرحتىوأمها،الابنةوبين،وابنهالمرءبينلأفرققدمت

")6(")7(.بيتهأهلالمرءأعداء

وئأمدينعليههمالذيدينهمأنالنصارىيدعيفكيف

ذلكفيأنلاشك،ذلكبمثليتعلقونوهموهـحبةوسلام

1-2.:)1(1؟

;Y)151(.ا-ص)05المقامع

.ه؟26-7:دهـقا)3(

.2605-ت7ولوقا7،:.26متى)4(

(.)151صالمتامع51(

34.36-:01متى!)آ

.(افىص)2المتامع)7(



كاجهـودعلماءالمسل!فيالرد!!النك!ارى
لأولىاالستةالخجرقيشنلقراخلال

وبيالث،يدعونهادعاءلكلورديزعمونهزعملكلدحض

ر!توإنيعيشونالذيلتناقضهموكشف،دينهملحتهيتهة

أنوشهم.

هذهفيهايوضحأخرىقصةيحيىنصىهـبنويذكر

ذكر:وحده"يوحنا"أنذلك"ومن:فيقولالزأئفةالدعوى

كانبمنديلومسحها،تلامذتهأقداموغسلقامالمسيح"أن

التواضعفيبهيقتدو!أنوأمرهم،وسطهفيم!دودا

")1(.والبر

مثلفيكانإذاهذاومثل،الثلاثههؤلاءيذكرهولم

ولامستورا،يكونلا،حوارييهجماعةبحفهـة،المسيح

ويخبر،الناس!بهيتسامعبلآض!،دونواحدبعلمهبختصر

ضيعوافقد،التواضعفيبهاأمرسنةلأنها؟الغائبالشاهد

فيطعنافيكودنالخبر،عندهميص!حلمأوذكرها،

)2(
.يوحنا"

علماءذكوهماأيضاوالإلهامالوحيدعوىيبطلومما

علب4للمسيحينسبونهامتعارضةأقوالمنالستةالفهـون

منالرابعالباب)في:اللهرحمهحزمابنيقول،السلام

أشاأنيخسبوا"لا:!ل!ميذهقالىالمسيحأنمتىإنجيل

أقهل.أمينلإتيامهاأتيتإنيالأنبياء،وكتبراةالتولنقض

.4-13:17يه!حنا)1(

ص)84(.انيةالنصالملةفنهبحةحيالإيمانالنصيحة()2



كاالنصارىجهودعلماءالمشمبتفيالردعلى
الأولئالستةيةالهبرالقرونخلاك

ولأ،واحدة"يأء"تبيدل!والأرضالسماءتبيدأنإلىلكم

م!تعهد!حللفمنالجميعيتمحتىراةالشمنواحدص!ف

فيفسيدعيتحلي!4،علىالنالسوحمكالصغيرةالعهودهذه

إتمامهعلىالناسوحضرأتمهمنوصغيرا،السمواتملكوت

عخيما")11.السمواتملكوتفيفسيدعى

"سفحول!:متىإنجيلصتعشرالسعادسالبابوفي

وهذ5أبوهـحمد:قال!:ح!رمييحولولاوالأرضالسموات

يمضلمثم،جملةأضسخام!توتمنر!التأنجبدتقتضينصوص

أنهمتىذكرحتى،يسيرةأسوالاإالهـكذكورالأولالفصلبعد

كتابلهافليكتبامرأتهفارقمنقيلقدالمسبحلهمقال

.طلاق

جعلفمدالزناإلىإمرأتهفارقمنلكمأقولوأنا:قال

وهذ!")2(،فهههـفاسقمطلقهتزوجومنالزناإلىسبيلالها

لكنلنقضهايأتلمأنهذ!الذبالتوراةلحكمنقض

لإتمامها.

الختالت)3(،عننهىأنهالملعونبولشعنبحكونثم

أنهالمس!خوطباطرةشمعونوعن،التوراةش!!ائعأوكدوهو

بالا!هـسر.رإةالضكلمةبتبديك،02ا-5:7متى()1

31.32-:5متى)2(

2592،03-:2كأومية)3( ، 1 : r.



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

همثم)1(،التوراةحرمتهوطعامحيوانوكلالخنزيرأكلأباح

السبت،مناخرها.عنأولهاكلهاالتوراةشرائعنقضواقد

فييختلفونلاالعملهذامعوهم،ذلكوغيراليهودوأعياد

السبتيلتزمونيزالوالمبعدهتلاميذهوجميعالمسيح"أن

و"أنذلك"،علىماتواأدنإلىوفصحهماليهودوأعيأد

اليهودسنةعلىيفصحوهوالفصحليلةأخذإنماالمسيح

الكذبيضيفوأأنمنلهمبدولاهذا؟فكيف")2(وشريعتهم

ثمالتوراةلنقضيأتلمأنهأخبرإذجهاراالمسيحإلى

نقضها،منلهيأتلمأنهأخبرلماأتىأنهفصحنقضهأ،

المسيحأنيقرواأنمنلهمولابد،عنهمرحللاكذبوهذأ

لأنهعظيما؟لاصغيراالسمواتملكوتفييدعى،مسخوط

حلقدوهوعهودهامنصغيراعهداحللمنعنأخبرهكذا

أباحتهوقدالطلاقحرم"إذعهودهامنكباراعهودانقض

،التوراةبهجأءتالذيالقصاصعنونهى")3(،التوراة

:أقولوأنأ")4(،بالسنوالسنبالعينالعينقيل"قد:وقال

لهفانصبالأيمنخدكلطممنولكنبسيئةأحداتكافئوا"لا

علىيشهدواأنمنلهمبدولاأبومحمد:قالالاخر"،

بزعمه.شيءكللهالقأباححيث11(،)15الرسلأعمال:انظر)1(

03-3.34:ويوحنا34،؟7متى:انظر.المسيحعلىالقبضليلةراجع)2(

(r)1':5متى.

38.93-:5متى)4(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجيكودعلماءالمسلمين

النهبمعصيةخالفهمعنوسالفهم،آخرهمعنأولهمأنفسهم

السمواتملكوتفييدعونوأنهم،المسيحوهـخالفةتعالى

يمكنهمولااخرها،عنأولهاالتوراةحكمنقضواإذصغارإ،

المسيحعنأوردناكماحكوالأنهم"البتةالنسخدعوىههنا

"ياء1(تبيدلاوالأرضالسماءتبيدأنإلىلكمأقول!:قالأنه

فمنعالجميبم"،يتمحتىالتوراةمنواحدحرفولاواحدة

وحمقالهنظيرلالعجباهذ!فيوإن،جملةالنسخمن

شاهدناهمأنالولابهيدينأحدابأننصدواكناماوضلالا

()1(.السلامةاللهونسأل

"وفيب:فيقوأطاللهرحمهأبرعبيدهأيضاذلكويذكر

إنماقبليمنشريعةلأنقضإت"لم:قالأنهعنهالإدجيل

2()ء
.لاتمم"جئت

ينقض!!إخركلامقليلةأحرفبعدفيهثمهذا،أشبهوما

قيلأنهعلمتم"أما:.قولهفيحرفا،حرفاالتوراةشريعةفيه

".القتلاستوجبفقدقتلومنتقتلوالاللقدماء:

استوصطفتهدأخيهعلىسخظمنكل:أقولوأنا

الجماعة،منالنفياستوجبفقدأخاهقذفومن.العقوبة

قيلأنهعلمتمأما،جهنمإستوجبفقدبالسهـقرماهومن

.الطلاقكتابلهافليكسبأمرأتهفارقمن:للقدماء

)2/45-46(.الفصل)1(

.517:متى)2!



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارممطعىالردفيالمسلمبتعلماءجكود

سبيلالهاجعلفقدمنكمامرأتهفارقمن:أقرلوأنا

ف!هـ.فاسق.مطلقةتزوجومقالزنا،إلى

والسنبالعينالعين:للقدماءقيلأنهبلغكمأما:وقوله

منولكمت،بسيئتهأحدااتكافئرلا:لكمأقولوأنا،بالسن

أرادومن،اليسرىخدكلهفانص!ب،اليمنىخدكلطم

سألكومن،رداءكأيضافزده،قميصكوانتزاعكمغالبتك

فأسلفه")1(.استسلفكومن،فأعطه

وأتتميماأتعدهالخلافهذاعنالمغرورأيهاأ!ني

")2(.سبقهمنلشريعةنقصا

حيثأيضماكلامهاللهرحمهحزمابنذلكبعدويتابع

نأمتىإنجيلمنعشرالثامنالبابذ!هـفي)ثم:ل!يض

جملتهموفيبأجمعهمعشرالاثنىللحواريينقالالمسيح

"كلدرهما،ثلاثينبرشوةاليهههـددلالذيالألضكريوطايهههـذا

ماوكلالسماء،فيهـحرمايكونالأرضعلىحرمتموهما

السماء")3(.محللايكونالأرضعلىحللتموه

"هذ!:قالأنهمتىإنجيلمنعشرالسادلسالبابوفي

"141.وحدهلباطرةالتهول

(t)21-5.44:متى

(.55lأ-ص)54المتامع)2(

.18:18متى)3(

2متى)4( ، 18- : li.



كاالنصارىفيالردعلىجهودعلماءالمسلم!ن

الأولىالستهالهجريةالقرونكأللأل

التحليليكودطكيفعظيمتناقضوهذاأبوهـحمد:قال

لتبدي!يأتلمإثهقولهمعلبالح!هـدأوأررحواريينواكحريم

صغيرادهاعههمنعهداشقضمنوأق4الإتدسامها؟لكنالتوراة

والأرض!السماءوإنصغيرا،اتالسصملكوتفيدعي

واحد،صفأوواحدة"ياء"التوراةمنتبيدأدنقبلتبيدان

قدتعالىالله"أنراهالضنصفيفإنهذافيصدقكانولئن

فيصلب"أنه:يرلونوهم")1(خشبهفيصلبمنلعن

فيصلبهـاوغيرهماوضمعرن)3(باطرة)2!أنولاشك"،خشبه

منلضيءيبيدلاالسلامعليهالمسبحقولفعلىادخشب

تعالى.اللهبلعنةنونملعوهؤلاءف!ولجميع!ايتمحتىالتوراة

مننجأطمسمعفما،المخذوإةالنرقةلضلالفأعجبوا

أبداإ)4(.النهضائحهذه

)1(

)2(.

()r

(4)

22-21.23:التثنية"صنر

الكتابقاص!سأصحابذلكلتيقوكحاوأتعاب4الاعهإلىالمقدسالكتابب!ولم

)صالمتدس

ذنك.إلىثيرماالمقدسالكننابفيأجدلم5

الأنبياءعلىيقعلمالصلب"إن:جيالباجهقال47(،)2/46-الفصل

خلتكه،منالملرنينعلح!إلايتهعلاهـالصلب،ألثهخلة!!لأنهم؟والمرسلىيئ

اللهأنترىأما:البصيرأيها"،ملعونخشبةعلىعلهق"مرن:بقولهرإةالتوبنص

هذا،بالصلبيبتليهمولم،والمحنالبلاءبأنوأعوالأنبياءالرسلمنفياأبتلى

بأن*لكعكسالخورإةفيتعالىاللهقاكبا!،للأشرارشديةنضلاي!هـارالأوإن

عدماعىاسدالةاالقمىائنمنأناجيلحمتنتهبحأوللاينبغيفعلبءالأبرارافديةالأاتمرار

والخالق-المخلىقبينالفاردتى.المسلميزلعكافقيجعقيثم،ألمسبحذاتصلب



ا!ودىالستةالهجريئالقرونخلالاه4النك!ارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

"عيسى"قولهتناقضموفحااللهرحمهأبوعبيدةويقولط

لبطرلس:قالأنهالمسيحعن"لمتى"الإتجيل"وفي:ليطرس

إنكلك:أقواطوأنا،الحمامبنشمعونيالكطوبى

حلىحللتهمافكل،بيتيابنيالحجرهذاوعلىإدحىجر،

ايئرضعلىعقدتهوماالسماء،فيمحلولايكونالأرض

السماء)1(.فيمعقودايكون

"لبطرسأ(::أي:لهيقولطيسيرهأحرفبعدفيهثم

")2(.جاهلفإقك؟تعارضنيولاشيطانياعني"اذهب

السماء")3(.صاحبويطيعهجاهلاشيطانايكونفكيف

قريبا.ذاتهاالتهصةحزمابنذكركما

)في:يقولحيثالسياثتىهذافيكلاهـلىاللهرحمهويتابع

:لبا&ةقالالمسبحأنمتىإنجيلمنعشرالسادلسالباب

الأرضفيحرمتهمافكل،السمواتبمفاتيحأبرأ"إليك

يكودتالأرضرعلىحللتهماوكلالسمواتفيمامصيكون

السموإت")4(.فيحلالا

-،724(.)725

17-16.91:متى)1(

.16:23متى)2(

(r)ص)013(.المقامع

المنفصلى"لايخفى:العبارةهذهفيقالنهاشصاحبيضل،1602متى)4(

التياكدالتهوإحدكأعيإذ،البحتوالكنهرالصحضاءالا!صالجملةهذهأن

عتهواصا=تاهتولقد،والتضلياالأباطيا!م!فيهالصا،الإنجيلإرواب!إختلتبسبجها



كاالنكمارطالردعلىفيجهودعلماءالمسل!!

لىالأوالسظالهجريةالقرونكأللأل

لباطرةقالالمسيحأدطأسطربأربعةالكلامهذاوبعد

ولا،مخالفيا"اتبعنيالمذ!ر:بالكلامومتصلانفسه

مرضاةتدريوإنما،تعالىأدلهبمرضاةجاهلفإنكتعاركشي

.")1(1)2!إلادميحن

)1(

;Y)

منعل!اشتملتماعلىوعي،عنهبمتشيرهابن!تها!الرواةلاختلاف،منهمالفحول

الضصراني!لعماءشبئافكانت،صراحةالضلاالاتضمنتونقصانهاالألفاظزيادة

التضليلمحضعلىالمبنيالآرأءالمشتتجمعهمعليهأجمعماوغأيةشطغيانها

اللهابننشمهههبأنهللتلاميذالمسحإىرممنيهاينتفالجملةهذهأنوالافتراء

وحبيبهومصطفاهرسول4أنهبمعنىلافي،الحالأوحقيقةمنالمولودبمعنى

الح!!كأبيده،واكحرجمبالتحليا!والمنوضالكريموص!يةهذبطرسوأن،ومرتضاه

ال!ماوات.مفافجألقىإليهلأنه؟وال!بط

صدرشاإدجملههذهأن"مى"من-ترجصؤ"المفي!م:الفارقصاحبلويقو

أناإنيليقوصت،قلاميذهشسأل،شيلبسقيكريةلضاحيوصولهمبعدالمسبحمن

وفي:قالأنإلىيسوعخرج"ثم27!ف7-)صفيمرقسوعبارة،الإنسانابن

وردA(1ف9-)صلمرقاوعبا!ةأنا،إني:للناسليتهومن،تلاميذهلصألالحلريهت

للجموعيقولمنقائلا:فسألهممعهالتلاميذوكان،أننهرادعلىيصليهوفيمثا

تفاوشابينهمتجد،الواقعةتاريخأولأ!أما!ذلكمنشيئايذكرلمويوحناأنا؟إني

الالسزأثبتأنهمتىترجمةتجد،الألفا!لمددلانظتمالسؤالهذاإثبات!ي

الطريهت،فيومم،ذلكأثبتومرقسعندها،أوقيك!!يهقرىإلىوصص!لهمبعد

ولا"الإنسان"ابنلفظزادالمترجمإنثم،عنهمبمعزل!ويوحناخالفهما،ولوقا

...بدسائسهالنصرانيةعينأعمىفإنه،شأنه!كما،دسيسةعنالزيادةهذهتخلو

هذالبتهيةمطوقتفيدوم!7914(6191،والخالهتالمخلوقبينالنهارقانظر:

ومترجميها.الأناجيلكتابعندالدسوفيقيالقصدسوءمدىتظهروردودالن!

.16:23عتى

85(.)2/النهحمل



كاالنصارىعلماءالمسلمبتفبإلردعلى9جهو

الأولىالستةالهجريةالقرونكألول

أفي:النصينهذينعلىمعلقااللهرحمهأبههـهـحمديقههـل

.عظيمتانسوأتانقلتهعلىالفصلهذأ

،السمواتجبمفاالنذلباطرةإلىبرىءأنهأحدهما:

له،لاشريكوحدهتعالىاللهلغيرتجوزلاالإلهيةخطةوولاه

وكل،السمواتفيحراماكانالأرضفيحرمهماكلأنمن

.السمواتفيحلالاكانالأرضفيحللهما

لهوتوليتهالسمواتبمفاتيحإليه4براءقاثرأنه:والثاتية

والفحليل،التحريمفيتعالىللهشريكاإما،الربوبيةخطة

الصفة.بهذهعزوجلدونهمننردأوإما

جاهلفصارلهمعارضهـخالف"أنه:ادهـقتفيلهقال

هـهـضاةإلايدريلاله""مخالف،تعالىاللهبمرضاة

."الآدميين

ذإالأولىفيخرقلقدالآخرفيصدقكالطلئنفههـالله

تعالى،اللهبمرضاةجاهلاتعالىاللهإلاينبغيلاماولى

لسوأةواللههذهوإنالناسمرضاةألاإيدريلالههـخالفا

بمفاتيحإليهيبرأأنيصلحلاصنهتههذهمنإذالأبد،

...كنيف

الأولى؟فيعنهذكرواما،قطالمسبحقالعاووالله

تحالى.اللهخلقكافهـلضرمقالةلأنها

حهتكاراواللهفهو،الثانيال!رملهقالأنهيبعدوما

اللهسخطوعليهوجههشاه"باطرة"الكافراللعينبهيشهد



الأولىال!شةالهجرقينالقروكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

()1(.وغضبه

تكذيبوالإلهامالوحيهـعمهمبطلانعلىيدلومما

لنفسيشهدتكنت"إن:عبيدةأبويقولحيتلنفسهالمسيح

لي")2(.يشيدوغيرتيلهمقبمغيرفشهادتي

لنفسيأشهدكنت"إدن:قالأنهاخرموضمعفيثم

")3(.أذهبأينوإلىأتيتأينمنأعلملأني،حقفشهادلي

وغيرومتهبولةوباطلا،حتهاشهادتهتكونكيفأخبرني

أدلهإلىمنسوبكتابفيهاذينبينبجمعوكيفممبولة؟

")4(.تعالى

إلىذلكجاوزبلالحد،هذاعندتناقضهميقفولا

حيح!ا،وأفعالهأقوالهفينفسهالمسيحإلىالشاقضنسبواأن

حينأنه:عنهبأيديكمالذيالإنجيل"وفي:أبه!عبيدةيقول

ج!كأعتقدالالط:قال--بظنكمعليهاليهوداستش!هـبونوب

وأنه،الوقتهذامنفسلمني؟أبتاهياأقولفماذا،نفسي

لم،إيلى،إيلي:وقال،عظيماصياحاصاحادخشبةفيرفعحين

.(؟")أسلمتنيلم،إلهي.إلهي:وف!جمته،سبقتني

.(85Al-)2/النهصل)1(

31.:5يه!خا21!

8.14:يوحنا)3(

(.41)آالمقامع(4)

.3824،27:46-:26متى()5



الأولىالستةالهجريئالقرونكاخلالالنك!ارىاددعلىفيجهودعلماءالمسلمين

"من؟ذلكقبلقالأنه،الإنجيلمناخوموئغفيثم

ننهسه"11(.هبفليو،أشرهيقفوأنأحب

مما)هو(بجزعفكيفالننهولس،إتلافعلىفسهـص

نفسه؟تجزعوإلهاي!نكيفأمقبل؟عليهحرض

الوقتذلكم!تيخلصهأنيدعوهللهأبنايكونكيفأم

له؟")12.يستجبفلم

أبوعبيدةيقولحيتزورشاهدبقولهالتهائلوجعلوا

نهاهمقديوماكانأنهعنهبأيديكمالذينجيلالإ"وفيأيخما:

يأحينئذ:قالتاليهودوأن،المقدسبيافيالفجارةعن

ثلاثةفيلكموأبنيهالبيتهذاتهدمون:فقاللظ؟تظهرعلامة

تبنيهسنةوأربعيمتخصسفيبنيبيتاليهه!د:فقالت،أيام

؟إ)3(.أيامثلاثةفيأنت

الي!هـدبهظفرتلماأنه:يقولعنهاخرموضعفيتم

علب4واستدعيتالقيصر،عاملبلاطإلىوحمل--بظنكم

أنا:يقولهذاسمعنا:وقالإليهجاءازورشاهاديأن،بينة

")4(.أيامثلاثةفيالبيتهذأبنيالتعلىقادر

زور،شاهديتسموهماأنالصفخرجتمكيفأخبرني

34.35-:8مرقس)1(

;r)(1)47المفامع.

.2ة-2018يهىحنا)3(

.616-2:0؟متعصا(4)



الأولى(لستةالقروذالهجربةكاكأل!لرىالنصا!دعلىفيجهودعلماءالمسلمين

ذلك؟قال!أنهكتابكمنصشهدوقد

عنىماغيرالقولبهذاظنوااليهههـدإن:قلتفإن

علىشهداإنماتآويلعلىيشهدالمالشاهدينفإن،عيسى

؟منصوصكتابكمفيهووما،لسانهبهنطقوما،لفظه

منإليكههـد،هـجاوبةفحوىمنيظه!ماغيرلهذاتأويلوأي

المتهدس؟نجيتهوكلامهفيالمعنيالبيتأن

بثلاثةصلبمابعدقاموأنه،جسمهأرإدإنما:فقلتم

بحسابادماسمأرقامعددهووالأربعينالخمسوأدنى،أيام

منهاالي!!دتعرفلمالتيالهذياناتمنوهكذا،الجمل

-عليهعيسىوبينبينهمجرىأسلافهأأنولاسمعتشيئا،

م!تتصنودىمماذلكسو-ىولاالصجلمسهذا-السلام

")1(.كتبكمخرافات

لإلقاءبلصحملحايأدتلم-السلام-عليهوجعلوه

شي"ومما:كذلكأبوعبيدةيقولالناسبينوالبغضاءالعداوة

قد!طأنيهـحسبوا"لا:قالأنهالتناقضمنعنهالإتجيل

لألقيلكنلصلاحيماتلم،الأرضأهلبينلأصلح

وبين،وابنهالمرءلينلأفرققدصماأنما،بينهمالمحاربة

"21(.بيتهأهلالمرءأعداءيصيرحتىوأم!ا،الابنة

كحيواضدمت"إنما:-قالأتأيضاالإنجيلوفي

.(!4)9الم!امع(;1

.3436-:01متى)2(



كاألن!ركطالردعلىفيجهه-دعلماءالمسمين

الأولىالستدالهجريةالقرونخلال

النالس")1!.بينوأصلىحخيرا،وتزدادوا

وفي،العالمعلىنقمةنفسهالمسيحجعل:الأولففي-

:قالوأنه.منهادحوارييننبرىءكلاموهذا،عليهمرحمةالثاني

الأيسر")2(()3(.لهفانصب،الأيمنخدكعلىلطمكمن

منتقصابذيمافاحشاشاتماالسلامعليهالمسيحوجعلوا

المزعههـموالإلهامالوحيمنمانعوهذاالأنبيأء،منلغيره

بكلام"استشهادكم)2(:رجيالخزأبوعبيدةيقول،عندهم

وبينبينكم!جةأقوالهمواتخاذكم،السلامعليهمالأنبياء

الباب"أنا:قال!عيسىأنالإتجيلنصفيأثبتمثمالي!هـد،

قبلهبمنعرضثمأبدا".مرعىويجد،سلمعليدخلفمن

لكم:أقول"آممن:فقالوسراقا،لصوصافجعلهمالأنبياءمن

ولا،وسراقالصوصاكانواعليكموالقادمون،الضأنبابأناإني

وتزدإدوالتحيواقدمتوأنأ،ويقتل،شيئاليسرقإلااللصيقبل

.خيرا"51(

الجبل.موعظةفي7،آ،هالإصحاحاتمتى)1(

.9":5متى)2(

154(.ا-ص)53المتامع)3(

14(.6)المقامع)4!

البلاالمكذوبالنصهذاومثا!:!لمانأ.رابىهـوفيهسصيقول8،:أيوحنا)5(

فيعموكالتيالصياغاتهذهمثلنشرووتدريسبتعليمصلونويؤيدعونالخمارى

المشروتتجوقد،الأناجي!!إلىنسبههـهاأدبيةوتفسيراتنصو!!أنهاأحيانا

اللاهوته=وإهتماماتهالخاصةشخصيتهوبحسبيقتهطعمىكلالأناجيلأصحاب



كاجهه-إعلماءالمسل!تفيالردع!!النح!ارى
الأولىال!تةالهجريةالقرونخلال

عليهالمسيحألوهيةعمونيزالنصارىأنالمعلومومن

إله،ابنفأعحبحمريمبطنفيأحشاهالقدلسروحلأنالسلام

عليه"لبحيى"أيضاالفحشيةهذهيثبتالمقدسالكتابأدنإلا

وحيوأيجيى؟علىلعيسىوميزهفضيلةفأي،السلام

الذيالفصلفي"وذكرحزمابنيقولله؟مزعومينهـالهام

التهدلس،روحمنأحشيالسلامعليهالمسيحألىعليهتكلمنا

منأحشيزكريابنيحىأدطلوقا:إنجيلمنبابأولوفي

منأيضاإخشيتجيىأموإن،أمهبطنفىالقدلس)1!روح

كالذيإلاالقدسروحمنللمسيحترىفما،القدلسروح

لهفضلفأيفرقولاالقدسروحمنيحيىولأملبحيى

عليهما()2(.

مم!ةمدحوهوحيثماالسلامعليه"بحيى"فيتناقضواحصما

)2(

نإالائد،إك!إث!تتلتهوهاالتيالطوالأفالرواياتعذهبينالروابطالشاصة

مثل:عباراتتستخدمغامفتصياغاتفيالر!أياتورحطالمسبحأقوالتجميع

فيالرواياتهذهوفضعا،"....و"بالاختصار،"...و"ويظن،"000هذ!"وبعد

الطابع.تأري!وليستالأناجلعليهأطلقواإطار

التبشيرمتطلإاتأننلاحظأنالضروريمن"و:ليقول!هـلمان."أويستطرد

محاولهإلىإالمسيحيينمنالأولىالجماعةدعتاليهيالدينيوالنشاطوالتعليم

".المسيح!اةحقاثتبتسجلاهتصامهام!نبأكثرالمسحعقالتراثه!ذاتثبيت

للدحصترر:الحديثالعلمبمقا-!)49!صوالقرانوالأفاجيلالتوراة:انظ

.بوكايريسمو

؟2.أ:قاله

)2/ا"13.الفصل



الأودىالستةالهجريةالتهرونكأدلالى5النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماء9جهو

-أيضا-الإنجيل)وفي:أبوعبيدةيتهولحيثأخرىوذموه

إنجي!!فيجاءماهذا.يحيىمثلالنساءتلدلمأنهيفيدنص

خم!)1(.

مناليهوداليهبعثتبحيىأنيوحنا:إنجيلفيثم

:قال؟المسيحأهوهو:منفسألوه،أمرهعنلهميكشفولنى

البهـبقي،فيصارخمحهـتأنا:قالأنت؟منأخبرنا:قالوا.لا

نبيا)2(.!نهأوإلياسا،كونهنفسهعنفيهينفيكنيركلامالى

ذكرحينالكلامهذافيوقال.نبوتهينكرأنلنبىجوزولا

اصله،حملوسماه،نعلهشراكيحلأنيصلحلاأنهعيسى

")3(()4(.اللههوتقههـلونوأنتم

له؟مزعومينوإلهاموحيوأي

التيالأقواكببعضالإلهامدعوىالإسلامعلماءردوقد

يقولح!،السلامعليهعيسىفييحيىاللهنبيإلىنسبوها

إدله،وابن،اللهكلمةحانبينما،أخرىطامة)هذه:.حزمابن

إليهيضافأنللهوحاشا(،")الله"خروفصاريخلقوإلها

والملك.الخلقسبيلعلىإلاخروفا

:3:ه.)1(متى

ا-9.27أ:يوحنا)2(

37-1.93:حناب)س!(

156(.أ-ص)03المتهامع(4)

.314:متى)5!



ا!ولىالستةاليجربةالقرونخ!أ!4هاالنصارىالردعلىفيجهودع!ماءالمسلمين

الذبحأوللأكلتخذهمنإلىالخروفيضافإنما

الحناء،باويصبغه،بهيلعبلصبيأو،للفحلةيريدهأولمن

مستخف،عيارعملمنأنهاشصحهذا،كلعناللهوشعالى

الضلال!")1(.منباللهونعوذ

نأنفسهالبابفيبيسيراوبعده:قولهحزمابنويتابع

"،أدنهسليلهذابأنشهدت"للمسيح:قالزكريابنيحيى

وعقلي،وجسدي،ونفسيأناشهدتأبوهـحمد:قال

علىيوحنااللعين!ذبهاالكذبةهذهأدنالتامةاللهبشهادة

اللهوأن.السلامعليهمازكريابنيحيىرسولهوابناللهرسول

سليل.لهيكونأنعنتعالى

فيقالأنالسلامعليهيحيىإلىنسبتهمدضيءوأعجب

وإنما121،"اللهسليل"هذا"،اللهخروف"هذا:المسيح

فماالأنتالنهؤألاءالعناللهم.والن!جةالكبشسليلالخروف

()3(.منهمالسطلامعليهموبرسلهباللهاستخفأفابأعظمسمعنا

)1(

)2(

(r)

)2/171(.الفصل

".اللهابن"هذا:بلفظ34،:ايوحنا

وأنبياءالمسيحيصفونالخعاجءهؤلا"ويظل:جيالباجهيضل173(،/2)الفصل

عنعسىقألهسماويكتاب؟لكأنعمولىويىواللصوصاقوادافبالضإلته

(7)ففيقالالعاشرالإصحاحفنهيكبيزاعلؤاوزعمهمضلااعم!ن،تعالىالله

أتواالذينجميع،الخرافبال!أنا"إني:خصهماالسلامعليهعيسىصتحكاية

هرالذي"وأما.وخلاعته12()ففيقالأنإلىصلماولص!كأاقهمقبلي

=،الصهـافوبهـكمت!مبلا،الذئببهـء!،لهالخرإفلشتالذقيراعياوليسأجير،



4151النصارىعلىأددفيالمسمبتعلطء9جهو

الاولىالستهالهجريةالقرونخلال

أللوازمذكرهحؤم،ابنذكرهماعلىأبوعبيدةوزاد

نأ"ومنها:قالجثما"بهـحنا"إلىنسبوهاالتيالأقههـال

أتىالمسيح"إن:الأولالإصحاحفيذكرالعلميذ"يوحنا"

للانصباغ؟إسرائيلبنيمنيأتيهكالىفيمنالمعمدانيوحنا

اللهخروثهذا:قالالمسيحعلىبصرهوقعفلما،يدهعلى

منيأتيإنهقلتو!هـالذي،العالمخطاياتحملالذي

خنهيه،مقعدأحلأنأستحقلاوإني،منيأقوىوهو،بعدي

فيإدحنطةفيجمع!درهويبقى،المحرقةيدهفيالذيوهو

قلت:الذيوهوتطفأ،لاالتيبالنارالأتبانوبحرق،إهابه

1ليمتقدمإنه M(.)R

وأماو"لوقا"،"متى"،صاحباهذلكفيوخالفه

البتة.ذلكيذكرلمفإثه"مرقس"

حينزكريابنبحيى"إن:إتجيلهفيفقالمتىوأما

يديك،علىانصبغأنإلىمحتاجإني:لهقالإلمسيحرأى

)11

."بيهرو

جميع.وقههـله،همأنبياؤ:والرعاة،بنههـإسرائيلهوالخرافمن"المرإد:أقوك

الثسيححنالكلامهذ!مثلي!حأنينبهغيلا،ولصوصلم!!اققبليأتواالذين

همقبلهأتوابالذينالمرادلأن؟الأساقفةدسأضمنإلاوماهو-السلام-عليه

615(.-آأص)4"إسرائيلبنيفيالسابقه!نالأنبياء

زادخ،جيباجهعبدإدرحمن:تأليف،والخالهتالمخلوقمحينالنهارقانظهـ:

.الأر*نا،عمان،التعأونيةعقالتجمعيةمطبعةعصار،دإر:الناشى

!دك".اعمىأعمدأن"أخاج:بنص،314:متىذ!-5



ا!ودىالستةالهجريةالتهرونخلالاكا4لىالنصارعلىالردفيالمسمينعلطءجهود

.")1(لذلكجئتنيقدأنمساثها

بعديبجيءالذءب"إنأيضا:زكريابنيحيىوقال

مني".ىأقو

بذلكعناهفالذيثمعهبل،بعدهبجىءلموالمسيح

ذلكبعدوأنهمحمد-لمخي!ه-النبيبهالمرادبل،المسيحغير

الذي"أن؟وقال،تالامذتهمعالمسيحإلىأهـسل--بحيى

؟".غيركتتههـقعأوتجيء

ذكرألفواثلاثةكانولئن"يوحنا"فلهماخلاففهذا

يكونواأنيؤمنفما،الحجةواكدأتحوةإأعظموفيه،ذلك

منه؟وأهمأكبرهوماألنهوا

المسبحألنمنها:حسنةالمعمدانبحيىكلاموشي

يعتتهدهماخلافوهوالفجار.يحنيبالنار،الأتبانجردتى

".بمجيئهارتفحتالخطيئهأنمنالنصارع!

عليهبعسىالنبرةختمزعمهمتناقضاتهمغرالمجاومن

يبطلمما،الأناجيلتتبتهالمأنبياءنبههـةإثباتثم،السلام

منتنالون"وكذلك:أبههـعبيدةيضل،والإلهامالههـحيدعوى

"أيبعدهنبيلاأنهتدعونحينبأيديحمالذيالإنجيل

أنبياءبأنطاكيةبعدهحانأنه-أيضا-فيهتثبتونثم"عيسى

قدامكرس!ليأرسا!أناالكتاب4بيقولالذي"فهوبنهححر:،915،:11متى)1(

.3016لوقاعندالنش!بنشر"،أمامكالفريهتءليهي



كاأ(جهودعلماءالصملمينفيالردعلىالنك!ارى

الأولىالستةيةاليجرتثالقركأرل

.()3(2)"ينمنا"و،!أ"!لوكيوس"و،"نسمعاو"،"بابهـنا"منهم

المتهدلىت،بيتمناللهأنبياءقدمأنهكتبكمفيوكذلك

لضاملبفحطفتنبأ"أغيانوش")4(اسمهيتيماوكانأخرهمقامو

عأمة.ومجاعه

بعثوبعدو،جاء")5("جرجيسأن""الكتبأيوفيها

أدركقدوكان،فلسطينأهلمنهووالموطى")6("ملكإلى

وأنتم،المسيحبعدنبيلاأنهالقائلودىفأنتم،الحواريينبعض

فيألذكرامنلهميكنولمكلهمهؤلاءبنبوةالمصدقون

()7(.كفرتمللذيمامثلالأنبياءأخبارفيولاالكتب

معتتعارضلاليصقيالس!العقولأنالمعلومومن

لكتبوالمتأمل،الصحيحةالص!هـيحةالربانيةالنصههـص

افتتترلاهـحالاتمنالعقوليعارضمافيهايجد،النصارى

)1(

)21

!31

(4)

لا!

!م(

قاموس!:إنؤ.أنطاكيةكنيسةشيالمعلمينأحدوكانقيرينيئمنمسيحي:ممسلوكير

ص)825(.المتهدسالكاب

قاموشإنظر:.الربعرشي!!ودسمعبىشأنطاكيةكنيسهفيمعلم:مناين

صر)249(.المقدساليهاب

.ا:13سلالأعمالط

سكعصىهـاوفيأوراشليمشيكان،الص!بحأرسلهمالذينتلميذاالسبينيمنواحد

198(.صرالمقدسالكتابقاموسر.الأول

حمة-دأحدأ
..لر.سم

ص)156(.المتامع

جمة.شلهأجدلم



ا!ولىالسعةالهجريةالقروقخلال4كااالنكمارىعلىالرإفيج!هودعلماءالمسلمبت

وغير،فيه4هـحلووادحالألقا،خاالمخلوقجعلوافقدمعها،

هو:دن"ويقولو:عبدالجبارالقاضييقول،المحالاتمنذلك

الموتىيحييأنعندهممحال!لأنه؟الموتبعدنفسهأحيا

إلي!فارجعوتفضيلهاالإيمانتسببحةعلمتقدالمسححغير

عنيجادلمنوجميعالنسطوريةمغالطةلتعلمكفايةثمففيه

وقدالأنبياءفوقعندهموهو"بولوص!"قالوقد،النصرإنية

المجدربصلبههـالماعلموالو:والمسيحأليهودصنيعذكر

هذهالنصارى.قالت.الدهر.أبدوالبركاتالحمدلهالذي

مذهبنا.حقمقةوفيهاأقاويلناكلها

هوالبشرأبن"إن:قالالمسيحأنوعندنا"قالوا::قال

يعرفولابي،وأبيبأبي"أناأيضا:وقال")1(السبترب

بيإل!وإنك،الأبالالايعرفهوإلابن،الابنإلاالأبأحد

.")2(بكوأنا

إبرإهيما،قبلأناوقال!:،فيوأبيأبيفي"أنا:وقال

كيف،كذبتإليهههـد:لهفقال،رإنيوماإبراهيمرأيتوقد

الحه!:فقالبعد،ادخمسينبلغتوماإبراهيمقبلتكون

")3(.كائنأناإبراهيمنيكوأنقبل،لكمأقول!الحق

كانولو،الحتيقةفيللمسيحعندناالتول"وه!زا:قالوا

.ه:6لوقاإنجياط(11

.22،23:أ؟قاد2()

.4895-:8يهىحنا)3(



الس!الأودىالهجريةالقرونكاكأللألرىالنصالردعلىجهودعلماءالمسلمب!ي

نأوعندنا.معنىلهكانلماالمسيحهوليمسالذيللإلهقولا

وخالقهوربأبرإهيموابنورازقهوخالقهوربهإدمابنالمسيح

وربهامريموابنورازقهوخالقهوربهاسرإئيلوابنورازقه

ذلك:بعدقالثمورازقها)1(وخالقها

قومارأيناأنفلولا،وتسمعترىكماالدهحمكير"فهذأ

اللهقال!عمافشناحينمنهموسمعناههذ!يتهولولنىعقلاء

غوإمض!منوأخرجوهادجهدبعدبهفنطقواعنهموحكاه

ونطقهازاقال!منالدنيافيأنالناسصدقلماأسرارهم

)2(
.به"

بوحيتكونأنيمكنلاالتيعقائدهمبعضوذ!و!بل

بخوإرقيقولونأنهمإلاط!علي!معجزاتهتنكرالنصارىأنومع

القساوسةبعضعنتقاربهولاالعقلتدخلولاعادإت

.برهانولاحجةدونوغيرهموالجثالمة

يفصلوهلماالإلهامأوالوحيدعوىأدنيتضحسبقمما

وكذبافتراءهـحضهوبلساقعلىيقوملاالنصارى

المسيحبتلاميذمحيطةكانتالتيالظروفعليهساعدر!يص

.الحقيقيونالسلامعليه

.7:32الرساىوأعمال،02:37قاول،12:26ومرقسا،"!'22:2متى:انظر()1

يشر.بتححمرثا-272176/:النكحل(2)



كاا4النصارممطالردعىفيعلماءالصمل!!جهود

لىالأوالستةالهجريةالقرونخلال

الثانيالفصل

النصرانيةللمجامحنقدهمفيالم!لمينعلماءجهه!دفي

الردفيالستةالقرونفيالمكسلمينعلماءأسهبلقد

أدطإلا،تقدمماكلخلالمنذلكيتبيمت،النصارىعلى

فيالإسهابذلكيكرروالمأنهم،للانتباهواللافتالملاحض

إلاالفصلهذالبيانأجدولم،النصىهـانيةانمجاهععن!لامهم

هذ!فيشتاتهاوجمعشصلهالمحاوأت،.النصوصمنشتاتا

يسيرغبمتهدمةالمجامعبهذهالتع!هـيفمنبدأيةولابد.الفصل

وعند،الاجتماعمكان"هو:الأصلفيالمجمحفكلمهعنها،

يستعملوكان،العاليوداهـللقضاء،العبادةمركزالي!هـد:

->1(
.رسه"

:نوعانالنصراشيةوالمجامع

تجمعوهي-يقولون-كمامسكونيةأوعا!قيمجامعأ-

العالم.أنحاءكلفيالمسبحيةالكنائسرجال

مذهبكنائستعقدهاالتيوهي،مكانيةمجامع2-

عقيدةرفضأوعقيارةلإقرارإماألخاصةدوأئرهافيأوأمه

.)2(أخرى

صر)926(.المقدسالكتابقأموسانظهـ:)1(

يسيربتصى!فص)121!أبوزهرةحمداطمثبخالنصم!اتقكأمحأضراتانظىهـ:)2(

صر)121(.



لمكااالنصارقجهودعلماءالص!مينفيالردعلى

الأولىألستةيةالهبرالقرونخلال

هيإثماالنصارىعندوالعظمىالكبرىوالأهمية

الديانةتارفيسيأثرمنلهالما،العامةالمسكونيهللصجامع

المسبحية.

الدكلسيح)1(،بنوةاعتمدالذينيتهيةمجمعأشهرهاومن

لتتهرب!الصجامعبحرفوالمالنصارىأنالمعلوممن

فيهيالتيالنححرانيهالديانهفيالرومدخولبعدإلاعقائدهم

عليهعيسىعلىنزلتالتيالديانهتكنلمالأصحقيقة

نأحرصال!ذقيوبولمستبناهاالتيالديانةهيبلبمالسلام

لملرومف"أدورميةالوتنيةالديانةتخالفلاالديانةهذهتكون

علماءتفطنوقدبولى!،دينعرفوابلاللهدينايعرف

ضصحاموإللهرحمهعبدادجبارالقاضييقول!،لذلكالمسعصى!

إلىتتهرخبالنصارىعلماءأول"شاءول"بولس"يعتبر:ذلك

أحلحتىوتعاليمهمنهجهفيبهموتأثر،إليهمومالالروم

وتركادخنزير)2(،لحمأكلفأباحأحلوهمابهمتأثرهبسبب

)?(

مكتبة228(،)022-صروس!السكندللمطرانالمسيحبالكنيسةتارجخانظر:

لتإن.،طرابلس،الساعي

التهديم:العهـ!فنهي،اليومإلىالمتهدلى!الكتاببنصوصمحرمأكانالذي

صت،لكمتجسفهويجترلالكت4؟ظلفينويقسمهظلفاي!نمهق4لأق.والخشكأبر؟.".

84،ت11اللاويينسف!"لكمنجسإن!احلمسوا،الاوجمثثهاتأكلوإ،الألح!مها

.11:22الأمثالوسفر8،:14سزهـالتثنيةفيالنصنفسو

الدسبحعم!"فنهيص).33(:المقدسالكتابأصحابذ!رهماذلكويزكد

ما=و،اليرفن!تس!نهاأغلبمستعد!!ةفيادخاهـب!عنقط!نايرعىبعضهم5طن



اكا(النكمارىعلىالر؟فيالمسلمبتعلماءجهه-د

الأولىالستةالكتريهثنلقراكأمملألط

تعددوتحريم،كافر)2(صتالمؤمنهوتزويجادختان)11،

بحملهاالتيالنص!هـانيةالعقبدةإلىذلكتعدىبل)3(الزوجات

تقديسفيبالرومفتأثربرلمسإليهاويدعواتعاليمهاويكتب

وغيرها)4(.المشرقإلىوالصلاة،الكواكب

إلىخرج"بيلاطس!")5(لهيتهالملكللرومكانوقد

(1)

)2(

)ص!!

)ء(

الرومانيه".للجيىشأوناناليوإلىليبيعوهابل؟لحومماليأكلوااكانه

عزتمحمدالمستشارويضيف،الختانمحا!تحلديةالمعصأنمعنامرحيث

مزيخجوعو"الميروخا"أختانإعنعه!ضا*يةالمكعصإلى"ويضاف:قولهالطهطاوي

الذعبالدعنمن-الكهوترجالجعدي-كماتحدراتبقاياعليهالعقاقير،من

د!!الذءبوالفيهبطالحخويشبهلأنه؟الكهخةإلابالمب-ونيمسحولا،الرسلصنعه

الضرالةانظ!!:لمل".ارصنالكنيسةأباءتوارثهاوقد،دفنهعندالمسحجسدبه

.ص)66(وإل!سلام

أولىصي،الختانسثوالخفهـيرلحمأكا!لهم"بولس"إليهوديأباحولقد-:

وزعم،رفاقههـتوجمعهه!اتجمعجث،السلامعليهالمسبحرفعبعديعقدمجمع

لفهـيخعةفيمحرغاكانمافيهلهإدلهأباحمنافارألىأنهالاجتماعهذافيبطرس

.13ا-0101الرسكأعمالإنظر:.موسى

اد!!ني.ببيلاطسرالنص!هـإفييهيلانزواجمنقريباسيأتيكما

.30،212ثاوستيموإلىرسالففعببولسذلكقالح!ما

أيامفياليموديةلحمبيتصييسوعولد"ولما:2ا-:2متىإنجيا!فيجاءحيث

هههـأي!ن:قائلينأوهـشليمإلع!جاؤ!قدالصثى!-امنمجوسإذ!الملك!وس

كان"وقدله"،تجدوأتينا،المشرقفيخج!ثهرأينافإننااليهود،ملكالمولو*

وكانوا،الونانيونامثليموقال،القياهـهـةلاة،عندتجمبظهوريقوفهـنهـانب!نال!و

المؤرذنكليضح!صا،نجميختنهيالتباصرةأحدمه!تعن!لأنهأيضايقه!دهـن

.(131ا-11صر)النص!انيةالديانةفيالهـتىالعقائد:انتلر0!(""تسيتوسالروماني

الرومانيه=مةالحكلأقامته!إكو!!،سبمنطيم:وباللاتين!،بالبطيويلقب:بيلاط!



415النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهـ!د

الأولىالستةيئالهجرالقرونخلال

طويلة،بمدةأص!حابهوبعد-السطلام-عليهالمسبحبعدالشام

امرأةيتزوجأنفأراد،فماتتالرومببلادامرأةلهوكانت

أرإدإذاالمرأةالرجاىيعترضأنالرومعادةومنمكانها،

تزوجها.لهصلىحتفإنتفتيشهامنويستقصويقبلهاالتزويج

تكونهيلانهلهايقال!بحرانامرأةل"بيلاطس"فوصف

وقلبهافأنخ!خصها،الحانهو:الفندقبحرإن)1(؟فنددتىفي

وسألته،عندهفحظيت؟نصرانيةوكانتوتزوجها،وارتضاها

يزعموناليهودإن:لهافقال!،إليهموالإحسانالنصارىإعزاز

ورئاسة.ديناروطلابحيلأصحابهؤلاءأص!حابكأن

منبجماعةفأتته،لتراهمبهمأجيئكوإنماكذبوا:فقالت

وضعفهممسكنتيموإلىإليهمإنظر:لهوقالت،الرهبان

إدجميلوظنلهمورقفرحمهم؟عليهماليهودكذبلتعلم

وبلادبالشامممالكهفيلهمومكنوصانهمفأعزهم،بهم

اليهود.علىواستطالواوكثرواافانبسطواليهموأحسن،الروم

قبلكانتالتيالمرأةمنأولادالملكلهذاوكان

قسطنطشولس.لهيقالابنهذههيلانهمنلهوولد،عيلانه

انظر:.سنينبضعحكمهواستمر،مسيحية)92!سنةاليهوديةعلىحاكماأوتائئا

ص)8"12.المقدسالكتابقامولس

سميتقياى،والروموالشامالموصليقفىعلىمشهورءعظيمةمدقي.صان)1(

انظر:"حران"0فقيلفغربتبناهامنأوللأنهالسلامعلبإبراهيمأخيأ)بهاران"

.بيروت،صادردإر236(،،235)2/فيالحصليافتالبلدإنمعجم



جهودعلماءالمسلمىيئث!!الردعلىالئظرىه

الأوشالستةيةالهرلقروناكأللألم!

والغوغاءالعامةحالرومببلادعظمبولسأمركانوقد

والضعبذةوالطبإ&هـقى!جر.ثيجريبماوالصتهواهم

مفرطةأمةوهيكلهبهذاتصدقوالأرمنوالرواوال!م!حر،

سيماالبلادةوالنظهـلنهداحةبالفكليستدركممابعيدةادجها!

كانتوإنوالصناخ،المهنإلاتعرفلافهيالعامهفي

الملك.وبتدبيرالدنياطاصهـالحياةفىتتقدمملوكها

وصلحتىوالأرمنبالرومتأثهـالنصرانيةتمادىلقد

منكثير!وتبديلأيدييمبينالتيأمحت!ايفتصإلى

اليوميهأدحياةإلىالتأثرهذاتمادىبلوعقائدهمتشىهـيعاتهم

الفطره،بخصالتتعلىتالتيالأموروجمعضوالمشارلمحتوالماكل

الأرمنو،الروممن""بيرنالملك"أن:يفالتصيونحمحومما

،الخفانعنفسأله،ورئاسةديناطالبوأنه،لسلبرفطنمن

.مختونعلوفإذاعنهكشفثمهـختونا؟المسبحكانوهل

فأمربرحابهالذيالفيلداءمننفسهيشفيل!ولماذا

دحيته.وحلقوصفعه،بصلبه

،المسبحربناصلبكماطولاتصلبونيلا:ألهمفتهالط

"برن")1(له:يقالالملكوهذاعرضا،اصلبونيولكن

وأ،الفيكبدإءمصابأنهأوا،مختوكانلس""بوانمنذحصهبتماأحدولم)1(

ابىحثمامظانشيولاطودها،معالمتدسرالكتابس!اموفيسبهـتهفي،صلبهقصة

ملتزمونواليهوديهه!دئا،كان"بول!"أنالمعلوممنلكن؟ال!اموسهذافيعنها

التها!وس.أهـحاب*حهـهوكما،القديمالعهدشيموفحهه!كصابالختاز



251(النصارىعلىالردفيىالمسلمينعلماءجهود

-تالإولستأالهجريةالقروذخلال

بيلاطسأولادومللثوانكسروا،الرومببلادالنصرانيةشفترت

علىظاهرءوكان"قسطنطنيوس"،ابنهإلىالملكوانتهىبعده

هـحبغذ-ق!هذههيلانهوالدتهأنغيرالرومديانات

فييتولونهوماالنصارىعادةوعردته،الصلي!

0")1(00.المسيح

الملكااعتناقماأنعبدالجبارالقاضي!دلاممنيتض!ح

الذبالارينالعرفخالالوم!ت،زواجهبواسطةكانالدبتلهذا

ذإك،علىأولادهتربىوقدلديهالروميالواقعيخالفلم

تخضمعالدتهـذاأنوعلىالمفحرفالادينهذاعلى:أي

معمناسبايكونماتحليلخلالمنالملكيرلدهوماللأهواء

وتقاليدهم.عاداتهم

منعدثذكرالنصرانيةالديانةفيئادومدخلأنوبعد

قباىم!تالملكيالتدخلإلىأدتأسبابعدةالمسلمينعلماء

وحذفب!!"النزاعوحلالنصىهـانيةالديانةفي"قسطنطينوس"

الأناجيلهيأناجي!!أربعةإلايرتضولمالأناجيلمنالعديد

بحيىبننصرذحصهماالأسبابهذهمن،المعروفةالأربعة

وبينأنفسهمالنصارىبينالوأقعإلاضطهـإبمناللهرحمه

أقامبشهمللنزاعوقطعا"الملكنظرذلكلنهتحيثأناجيلهم

كأأصمنمنهضهـجمابعضوذكر،نيقيةب!جمحيسمىما

النصرأنية.الديانة

161(.أ-صر)95عبدالجارللقاضيةالنمبود،ئلثبيت:انفر)1(



كارىالنصالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الأولىالستةالهجريةنالقرشكأللأل

التيالأناجيلإنتقولودتإشكم"ثم:يحيىبننصريمول!

زيخدولامنها،شيءغيرولاتحرفولمتبدللمبأيديكم

د"إلياسا!الأناجيلتفسيرفيجاءوقدمنها،نقصولافيها،

لاأحباركمأكبركانالرجلوهذاادجاثليق")11،ملكونبن

فيالمصنفاتمنوله،علمهوغزارة،فضلهجحوديسعكم

ع!ثىهـ)2(،الاثنىالتلاميذ"إن:ب!ذقةمايشهدمذهبكم

منهموأحدكلأننفرا،وسبعونإثنالطوعددهموالحواريين

وأن)ادسطنطنيوس"،أيامإلىذلكعلىوبقوأإنجملا،عمل

أناجيلهم،واختلافالنصارىحالاضطرابرأىالملاكهذا

بشيءإنجيلهفيأتىقدادحواريينالتلاميذمنواحدكلوأن

والنهتنكثير،جمعأسهانتهادقدمنهموكلالاخر،بهيأتلم

،الأخرىالفرقةتكذبمنهمفر!ةوكل،قائمةالنصارىبين

...اعتقادهموتكنهر

و"مرقسى"،"متى"،الأربعةالأناجيلهذهفأثبت

التيالأناجيلكانتفإذ!،الباقيوأستهطو"يوحنا"و"لوقا"،

تكونالأربعةالأخرىفهذهكذبوهيصحبحةغيرأسقطها

!هـاجع.منلدعبشفرفيماترجمةدأجدلم)1(

مثلمعلفاإتبعمنكلإلىالمقدسالكتابفيالنصارىعدالكلمةبهـهذه)2(

الرسكخصوضابالمسييمامنمنلكلوتسمتمعل،المعمدانويوحناالنبيأشعياء

ص)1222.ال!كقدس!الكتأبقاموسانظهـ:.عشرالاثني

الكيسةتاربخانظر:و!ننيميا.الك!نيسةالتتارع!ملوضواالذينوعم

.16()صرالمسيحية



الأولىالستةالهجريتهالقرونكاخلألالنصارىالردعىفيجهودعلماءالمسلمين

مثلها")1(.!صذبا

منقريبااخرسببايضيفعبدالجبارالقاضيوأما

يقول،أنفسهمالنصارىالأسبابمنجعلحيم!االأولالسب!

الرسلودياناتالمسيحدينأنأعلم"وعبدالجبار:القاضي

شيئاولكنواحدةجملةتتبدلولمتتغير،لمالسلامعليهم

تغبهـهاتكاملحتى؟حينكلوفيعصر،جملوفيشيء،-ب!لى

ححىيكثرونالباطلوأهليقلونفمهاالحقأهلزالوما

معبعدهالمسيحأصحابفكان؟الحقبهموماتغلبر!

وأعياده!اصلاتهميقيمونكنائسهمفيإسرائيلوبنياليهود

الروموكانت،المسيحشأنفيخلافوبينهمواحدمكانفي

،الرومملكإلىاليهودتشكيالنصارىوكا!ما،تملكهم

وحثر،فيرحمونهموتسترحمهمفحهمالذيالضعفلهموتبدي

نغبألاعهدالمهودوبمنبيننا:تتهولالرومفكانتهذأ

ألىوصليتموفارقتموها،أديانكممنخرجتمفلو،أديانهم

نبيح،ماواستبحتم،نأكلماوأكلتم،نصليكماالمشرق

صرتمبلسبيلعليكملليهوديكنولم،وأعززناكمنصرهـناكم

منهم.أعز

وهاتوأأصحابكمفهاتواافاذمبو:قال.نفعلقالوا:

وبينبينهمكانبمافأخبروهمبأصحابيعفجاؤوا،كتابكم

.الروم

136(.،عى)135النصرانيةالملةقضيةشيالإيمانيهالنصيحه11!



النك!ارىهجهه-دعلماءالمسلمبنفيالردعلإ

الأولىالستةالهجريةلقروناخلال

إليهم،نصيرحتىوقومواالإنجيلامحاتر:لهمقالواو

الرومنمكنأنلناجلولا،صنعتممابئسلهمأولئكفقال

بإجابتكمالدينمنأنتمخرجتموقد،الإتجيلمنجاسالأ

منكمالبراءةوجشمابل،مخالفتكملنابحا!ولا،الرو!

ادخلافبينهمفوقع،إليهصول!والو،الإنجيلمنونمنعمكم

علىساعدونا.:لهماوقالؤ،الهـومإل!!أولئكوعادالشديد،

فاسشتركتابنا،منهملناوخذوااليهود،قبلهؤلاءأصحابنا

إلىفيهمالرومفكتبالبلاد،فيوف!واالروممنأولئك

فوقعفطلبوهمالعر!ب،وجزيرةأصموصل،ااصببنوعمالهم

فتقررأجابو!الذينواجتمعقتلوا،موقيفهربوا،فحمنهم

إتجيلا.ينشئو!أنعلئرأيهم

أعمارهم،وتوإربخالأنبياء،موالدالتوراةإنما:وقالوا

منحفظهمامناواحدكلويذكر،ذلكعلىالإتجيلفنبني

فكتبالمسيحعنالنصارىبهتحدثومماالإنجيلألناظ

عدةوكتبواانجيلا،وكتبوافعبعدهممنأتىثمإنجيلاقرم

فيهموكان،الأصلفيمماالكثيرعنهموسقط،أناجيل

الإنجيلفيكثيرخأمو!ايعرفممنالوإحدبعدالواحد

ذكصذلكفييكنولم،رئاستهملت!معنهافأمسكواالصحمح

الصلبوخا.لاوالصليب

ختصروتتهلفلفلمإتجيلا،كانتأنهانيزعصوهم

فيواحدكلعملنفرلأربعةأناجيلأربعةمنهابخيحتى



الأولىالستةيهالهجرالقرونخلالالنصاركطالردعلىفيجكه!دعماءالمسل!ت

هوإتجبلافعملمقصرافراهبعدهمنجاءوثمإنجيلا،عصره

1(.)الححمح!"إلىوأقربغيرهإنجيلمنأصحعنده

ضدذلككانولوالرئاسةحبإلىتعودفالمسألة

وثوابته.وأصولهالدينحقائق

بيمتحصلماهوالسببأنجيىبننصروذكر

كثرتأنبعدإ)إنه:يقولإذ،واقتتالاختلاثمنالنصارى

عشر،الاثنىالتلاميذمنواحادلكلإنحيثالأناجيل

بهيأتلمبشيءفيهجاءإتجيلاوالسبعينالاثنيناريينوادحو

بيمتوالفتنة،كنيرجمعلهأنتهادقدمنهموكل،الاض

الأضهـى،الفرقةتكذبمنهمفرقةوكل،قائمةالنصارى

ممالكجميعفي"قسطنطنيوسك"أمر؟أعتقادهموتكفر

أقاصيمنوالأحبار،وادجثالقةالبطارقةبإحضارالنصارى

و!ن،حملهعنما!جزواأناجيلهمجضرواوأن،البلدان

الأناجيلتلكمنيقتصرواأدنىأمرهم"قسطنطنيوس"الملك

قحتودخلوأ،الملكأمرامتثلواوأنهموإحد،نجيلإعلى

الثئرةالفتنلسكودن،المصلىحةمنذلكفيرأوالماطاعف4

الأرسعةالأتاجيلهذهعلىواقتصروا،دمائهموحقن،بينهم

تلككانتفإدتالباقيوأسقطوا،الانإلىبأيديهمالتي

الأربعةفهذه،كذبوهيصحبحةغيرأستهطوهاالتيالأتإجحل

133(.،)201النبوةدلاسلتنبيت)1(



كافيالردعلىألنممارىجهودعلطءالمسلمين

الأولىالستةالهجريةالقرونخلال

بأمثلها"11(،كذباتكوناللاخرى

دوربيانفياخرسبباعبدالجبارالقاضيذكروقد

انتقال!وهوالنصرانيةوالعقيدةالشرائعتحريففيالمجامع

الرومعلىديناوفرضهاالنصرانيةإلىقسطنطنيوسالملاك

دتهوالتعبدالتدينلابقصدبشعائرشعائرأبدلوأنه،لمصلحته

إبن"قسطنطنيوس"دوربيانهذا"وفي:يقولحيثما،تعالى

الوومجعلحيث"عيلانة"،النصرانحةأمهبسبمب،بيلاطس

يننهعلاماعبادةفيت!كيكهمخلالمنالنصرانيةعلى

علىالتيالأهلةواستبدلاستدرجهمأنإلى،كالكواكب

منالمفسدينمنالمفحرفينوقتل،بالصلبانالرايات

الفلاسفة.

للهـهبان.بيعاللكوا!جماكاختالتيالهياكلوجعل

الكوأك!تعظيمعنوم(سنقلفيالتدبيرفيابتدأثم

وكانوا،كثيرينبلدهمفيالفلاسفةوكان،الصلبانتعظيمإلى

علىويستطيلون،ناطقةحيةأنهاويد!نالكواكبيعظمون

ادخاصةأخصأنهمويدعون،الملوكعلىويدلون،الناس

النالسأموالعلىلونويحيمالبطالةويعتادودت،يتكسبونولا

ويدعون،قةسوأوخلكمنإليهميصغيومنالأحداثويفسدون

.")2(ويضرونبهانينفعووأنهم،والطلمساتائمال!ت

7(.آ)75،الإيمايةالنصيهحه)1(

.(9A،)79النبوغئلدلاثبيت)؟(



الأود!الستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىلمحيالمسلمينجهودعلمات

النصارىبجمعقامقسطنطنيوسأنعبدإدجباريبينتم

كالتمنجمعذلكبعدولكنه،شتىأقوالعلىكانواوقد

منبقتلوأمر،بالقوةالرأيهاذاوفرضياهـيدالذيرأيهعلى

ماانتشا!إلىأدتالتيالألصبابأعظممنوهذا،رأيهخالف

هـتألفيننحوعنده)فاجتمع:فيقول،نيقيةمجمعبهخرج

منلمحيهموكانالإيمالطتسبيحةمنأشياءروض،رؤسائهم

عليهمافشنعر،مخلوقالمسيحأن:ويقولذلك،يخالف

رجلاعشروثمانحةمائةثلاثذلكبعداجتمعثمذلك،

بهافأتوا"إيمانهمتسبيحةوعملوا،الرومبلادمنب"نيقية"

يتهبلهالمومنبهاالخاسوأمربها،وعملفأقرهاقسطيطنيوس

وأبطل،السيفخوفقبولهايظهرواأنأولئكفاححاج،قتله

01)1(..المسيحدينفيكانماوحصلسراها،ما

بعدأصبحمماالمجمحفيهخرجماالتهاضيبينثم

الصليب،بتعنحيمأخذوا"و:يتهولصما،ل!لنصارىديناذلك

.(T)"يقتليأكلهلامنوكالنالخنزير،وأكل،الروموديانات

هذاعنديقفلمأدحالأن-عنهاللهعفا-ويوضح

مجمعاصنعوادينهملتبديلضرورةرأو(ماكلبلالصجمع

إذابجتمعونحينكلفي"وهم:فيتهول،والتحريمللفحليل

اجتماعفيهلهمويكون،تحريمهأوشيءتحليلأهـ!أرادوأ

1(."صر).النبوةدلائا!تتيت!)1

،(001صر)السابقجعالص)2(



الأولىالستةالهجريةالقرو!كاخلالرىالنصالردعىفيجهودعلماءالمسنمين

ماحرمتههذا:قالوا،عهدهتتهادمفإذ!ذلكدطفيفعلوي!هـ،للتض

الجثلقةأنىشألا،معجزةأوآيةبظهورإلاالجماعةتلك

فصارلدوالوالأهللهفيمنعندهمهجا!كانحاقد،نةوالمو

بهاويوصونأولادهمفيالرئاسةجعلونوال!ؤساء،الجثالترة

أهللهفيمنتحريصهاوعقدواالنصارىفاجتمعذريتهملمحي

ولاايةغيرمنبهوعملوالهم،ديناذلكفصاروولد،

م!جزة.

منفسهـى،عندهممباحاالأختينلزويجكانوقد

الأخوين،بينمعاداةإلىأدتعداوةيمتأضعندكانتاأختين

لموإن.بهيعملوندينالهموصارذلكوحرموافاجتمعوا

عندهمالأخبنتتزوبجكانوقد،م!جىكأةولاآيةفيهيروا

جتصرافا،بعضهمبهلصتنصرا،نسمبفيهىفبرحامبا

ماومثله،ةم!صولاايةبغيردينالهمفصار"ذلكحرمواو

نأوزعم،الفراخأهلهاعلىحرمشإنهسمرقنالمطرانفعله

وصيووهمنهذلكفقبلوأ،الحمامةهدهفيتنزأطالقدسروح

دينا")11.

المجمعانعقادأسبابمنأنالشهرستانيويضيف

أريوس!!:قال"ولما:المسبحفياريوسأصهقاماهوالنيقوي

البطارقةاجتمعت،هـخلوقوالمسبح،اللهعوالقديم

التهاضيذكرهاالتيئأيلأسبابهذهأجدولمإ،اآصر)1هالن!هدألائلتثبيت)1(

إجع.صمنلدعبتوفى!فيكاعبدالجار



كاجهودعلطءالم!صلمينفي(لردعلىالنصمارى
لىالأرالستةالهجريةن"القر-ملال

مليهالم،منب!حضرقسطنطينيةبلدفيوالأساقفةوالمطارنة

هذهردعلى!واتفضرجلا،عشروثمانيةثلاثمائهوكانوا

الأمانهشريعةأو،الآمانةقانونواوأف،ودعوةإعتقاداالحلمة

")1(.نيقيةمجمعهوالذيالمجمعذلكفي

القرونعلماءعليهاهشالتيالأسبابهذهذكروبفد

يوضح،انيةالنصرالصجامعلانعقادالأولىإل!بمهـيةالستة

النححمارىبقاءإلىأدىالذيالسببالباجيأبوالوليدالقاضي

ألفتهامخامعالصجامع)2!فيقررتإنتيالعقائدهذهعلى

للعقلمخالفتهامعالسلامعليهعيسىعلىأنزلالذيللدين

1;)

)2(

)223(.والنحلالمملل

عفىيعيىبهاجاءألتيا!!يعىةتحريفلتجىهـوعقدهاتمالتيالمجامعوهذه

:شهيرةمجامعثهـةهياالسلا

!و:نيقيهمجمع:الثاني،بولسموتبعد:أنطاكيهمجمع:الأول

نيهـتهبةفيبعقد:لثاك،إيمانهمشري!ةفيهوقرروا،قسطنطينمنبأمرعقد،أشهرها

مقالهفيللنتنلرعقدالثالثالمج!ثعانعقادعلىقرننصفبعد:الرابعأيضا،

صيعقد:السادس!،أوطيسوسالطبيبالراهبعلىللردعقدالخاص!:ر،نسطو

الاهـ!أ!رأيامعقد:السابع،يعقوبمقالةللنظهـفيعقدطلقدوني!،مدية

أسقفمفنةعل!!دللعقد.الثامن،بالسيفوداليعاقبةمذهبةلنصى"أنطالس"

،سفيانأبيبتمعاويةزمنفيعق!:التاسع،حلبقربالمصيضوأس!قفمنبج

أستاسعانيقي!!ع!اللتراجعالعاش!ر:حلتهدوبة،مج!ثعفيجاء!نتأكيدعقد

بتالنحرانيةالعقيددانظر:.حثهـةمجامعو!!ها،السادلسفيجاءماوإثبات

داراهـ،421لىالأوالئلبعة211(،"2-ص!إفىالباشلحسنوالأناجيالماالزان

دمشق.،قتيبة



الأودىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهه-دعلطءالمسلميفى

لمسألةإقرارهفيفرنساراهبعلىردهفيفيقولى،والفطرة

ويسري،والنتهلالعقلتخالفالتيالعقائدمنوغيرهاالصلب

تلاكوعلىب!!"والقساوسةالرهبانمنغيرهعلىالكلامهذا

منالتشريعاتهـذهمثلأقرتالتيالنصرأنبةالمجامع

أمرالت:ه!ذأعلىلكادحاملألنىأظن))و:قائلاالمحالات

عليه،ن!أتماقدغيرالشرإئعمنترلمأناكإما-

الاسفحالهفيالصجرىهذ!يتبمائعالمثرسائرأنفاعتقدت

لمإذسلفكع!ليهوجدتماعلىتستصأنفرأيتوالفساد،

منه.أفضلماهوإلىسبيللكيظهر

أهلجهالعند،أطالمجابهذانلتقدأنكرأيتأو-

إلىانتقلتإذامنها،وضبعدعنهاتنحطأنتكرهمنزلة،ملتك

فيمنزلةأدونهمدرجةتناللاأنكلعلمك،الصحيحالدين

بممنهمالتقدموذوي،وأئمتهمأعلامهمبدرجةفكيف،العلم

وعامهوالعلماءالرهباناستجابةعدمالباجييعزو-ثم

ونقلاعقلابطلانهيوقنونماوتركادحقلدعوةالنصارى

حبمع،التأملقلؤ"ولكن:فيقول-،التاليةللأسباب

اللهنسألوالفحير،التبلدويررث،التفريطيوجبماالظهور

")11.العصمة

فرضهبماانصجامعأصحابتمسكالباجييبينثم

علىفرض!هـهاوأنهمأناجيلمن"قسطنطنيوس"الصلكعليهم

74(.صرإ73،فهـحساراهبإلىالبأجيليدالىأبيرسالة)1(



4351النحمارىعلىالردفيالمسل!نعلماءجهه!د

ا!ولىالستةالثجريةالقرونخلال

فيهاجاءمماشيءعنالعدولمنهملأحديحقفلاأنفسهم

منلأحد"ولعس:فيقولطعداهامادونبقدسبيتهاوالاعتقاد

وإنما،معدلمنهاشيءعنولا-الملك:أي-عنهطوائفهم

خالنههموحينبها،القولإلىالملكصارحينوضعت

فيوالأوهامالتأويلولرفعبمذهبهمالقولفياريولس

إضهم")1(.متها

قولفيآخرسبباأللهرحمهحزمابنأضافو!د

حيثاالسطلام،عليهعيسىلدينمخالفهبعمائدالنصارى

فيهمفشاذكرناكما"قسطنطمن"بتنصردينهمظهر"لما:يتهول

مدلسونمنانيةغيرفيهمي!تولمتقية"المنانية"21(دخول

ولاأجىا،ماالضلالمنيد!راأنبهذافأمكضهم،عليهم

يوحنا،عنولا،ةبا!شمعونعنأحدينقلأنالبتةيمكن

،ظاهرةايةبرلسلاولوقا،ولا،مارقمسولا،متىعنولا

)1(

)2(

5/1(.ص)74،السابقالمرجع

كلمةومعنى،النهرينبينمابلادكأشبابهقضى،ملكيةأسرةمن"ماني"إلىنسبة

إص!ئإلىينتميناسكا"فاتك"والدهكانالنادر،صد،الزةالنكارسيةفيإماني"

الكامل،رالنوصاحبأصبحبأنهالاقتناعإلىب"!اني!(الأمرانتهى،الدييةالطوائف

على"ماني"أطلعأنوبعد،دينيهرسالىىصاحبلكلكهالمصالقوةهوالذي

"شارقليط(1نفسهسمىو،العشرينسنهفيو!!،النبوةادعىالسابقةالأخرىالأديان

عهموسه:انظرديت"0محوكأالثنافةكانت،إدلامعلب4المس!يحعنهأخب!الذي

الدىدا!141(،،ص)138سعفاند.كامل،اسيويةمعتتهدات-التهديمةالأ*يان

.ام999اهـ-941الأولىالتلجعه،الق!هـة



جهودعلماءالمسلمينفيالردعلىالنك!ارىه

-!الأوالستت!يةالهجرلقروناكأللأل

مستترينمختفينكانواأنهمذحصنالما،شافيةمعجزةولا

حياتهمطول،وغيرهالسبتالتزاممناليهودبدينمتظاهرين

عزلاءإلىالنححارىيضيفهماوكلفقتلوا،بهمظفرأدنإلى

مثلهاادعاءعنيعجزلا،موضوعةشأكذوباتالمحجزأتمن

أحد")1(.

كا!ماالنصرانيةالصجامعإقاهـةأنيتضحسبقمصا

هذافيوجدهومابوالدتهمتأثر!كانالذيالملكبتدخل

الفلاسفةقيمةأضعفبل،اعتادهلمامخالفتةعادامنالدين

هذهالمسلمينالعلماءانتقدوقد،والخاصةالعامةلدى

والكطهـة،العقلتخالفعقائدمنب!خرجتوماالمجامع

هذه!حةعدمعلىدليلالصجامعلهذهالعقائدفإرجاعهم

.السلامعليهالمسيحإلىنسبتهاوعدمالعقائد

فيأيوببنللحسنجميلبكلامالفصلهذاوأختم

ودافصا،الباطلفيلجوا"فإن:يقولجثماأخيهإلىرسالته

الصشككةبالتمويهاتتحسينهاإلىومالو!مقالتهمقبيحعن

لاأنفسهممنشاهداعليهمنقيمفنحمتمعرفتهقصىهـتلمن

رؤساؤهمألفهاالتيإيمانهمشريعةأنوذلك،دفعهيمكنهم

وذوي،دينهمفيوالأحباروالأساقفةوالصطارنةالبطاركةمن

الأرضآفاقمناجتماعهمعندالملكبحضرة،منهمالعلم

منجماعتهملختلفلمالتي...وهيقسطنطينيةبمدينة



الأولىالهجري!الستةالتهرشنكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الرببأدنجميعافيهأ.أعترفو!.فيها.المقالاتفيأختلافهم

فيوتجسدالسماءمننزلادحهتالإلهمنالحقالإلهالمسبح

البتولمريممنوولدبهوحبلإنساناوصار،القدلسروح

العنتبهايتعلقعلقةأو،شبهةالإقرارهذافيفهل،وتألم

الحجة؟عنالمدافع

")1(.النصارىمعشرياهذ!فتأملوا



كاالنك!ارىالردعلىفيجههدعلماءالمسلمين

الأولىال!متةيهالهجرالقرونكأكرا!

ملحق

الأولىالهجريةالستةا!رونعلماء!راجم

النمماوىعلىودواالذين



كاالنصارىالردعلىجهودعلماءالمس!تفي
الأولىالستةالهجريةالقرون2!كأللأ

آهـ(47-)...الطبريربنب!علي

حكيم.طبيب،ادحسنأبو،يالطبرربنبنعلياوو.

ولاتها،يخدموكان،بطبر!شانونشأولدولخأف:مكلدده

فيهافتنةوقامتبالطبيعيا!،وانفرد،الحكمةعلمويقرأ

سامراء)1(.إلىرحلتم،بالرينزلطثمأهلها،فأخرجه

لصبعونوعمره،المعتصميدعلىأسلمحبف:عننجذة

حملةفيا!توكلافأدخله،فضلهالحضرةفيوظهرلصنة،

)2(.ندمائه

اصةاوالطبريرب!تبنعلييستعذتلممكللظته:

حياضعندفاعايراعهوسلقلمهبرىبل،والكسل

رصيناعلمبتراثافتركالنصار!ا،شبهبكشفوبيانا،الإسلام

ذلك:ومن،فنهفي

عقيدىةزيفبيانفيكتبهأول!:النصارىعلىالردا-

الدين:كتابهفيذكرهوقد،شبههموكشفالنصارى

حيث،عنهموجزاوذ!هـبياناالشرفيعليهواطلح،والدولة

وألوهيةنجالتثليثتتعلقأسئلةسبعةبهالكتابهذا"إن:قال

كانتوقد،نيقيةمجمعأصدرعاالتيوالأمانة،المسيح

.(4TAA/)للزركليالإعمالام)1(

)354(،النديما،بنوالفكهرلست69(،09،)9/والملىكالأممتاربخإنظر.)2(

.288(4/)والإعلام



الأود!(لستةالهجريةالقرونخلاط!النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

مفند!،عنهالإجابةتمسؤالطرح:الكتابهذافيطريتهته

اثني،ذلكبعد5صذثم،الكتابيةنصوصهمبذكرالقومعقائد

اليهودفيهابختلفلا،اللهبصفاتتمعلقوجهاعشر

منها:رلأصوذلكعليهفالوقولييتسنولم)1(،والنصارى

التيئسوىمنهنسختوجدولاهـخطوطالكتابأدن-أ

ببعروت.الأمريكيةأدجامعةمكتبةفي

منهبن!م!خةتزويديالمكتبةفيالمسؤولينرفض-ب

عليه.الحصه!لسبيلفيوالمتنوعةالمتكورةمحاولاتيرغم

هـقد:!حةهـحمدالنبينبو!إثباتفيوالدولةالدين2-

.أبوابوعشرةمقدمةإلىقسمه

وأقسامه.ووجوههالخبرعنالمقدمةفيلكلم

عنأسئلة5صبذوختمها،ومراتبهالإجماععنتحدثكما

!لمجيهه.للنبيالنصارىتكذيبعلة

التالي:الفحوعلىفكانتالكتابأبوإبأما

إ4إدعالماوموافتهته!يووالنبيتوحيدفي:الأولالباب

جميعا.الأنبياء

وشرائعه.!ؤالنبيسننشضائلفي:الثانيالباب

أثلردهاالتي!صالنبيآياتفي:الثالثالبأب

.الكتاب

12(،اصاصر)28الثرضبعبدإلمجيد،النمارىعلىالرددياالبماسلامياالفكر.انظر)1(

.للكتابإدطنيةس!ئالمؤللنشر،التونسيةالدار



كاالنصارىفيالردعلىجعهودعلماءالمسمين

-!الأوالستةالهجريةالقرونخلال

أيامه.فيتحتقتغيبيةأمورذكرفي:الرابعالباب

الي!ي!!حمدالنبينبوءاتفيادخامس:الباب

وفاته.بعدختهتهت

منايةوأنها!يةهـحمدالنبيأميةفي:السادلسالباب

نبوته.آيات

مناجةوأنهاع!محمدالنبيغلبةفي:السابعالباب

نبوته.ايات

.الناسخياراكانهدينهإلىالداعينأدت:الثامنالباب

نبوةصدقعلىدليلنبوتهظهورأن:التاسعالباب

السابقين.الأنبياء

أبوابأ!لوهوالأنبياءنبوةفيالعاشر:الباب

وأوسعها)1(.الكتاب

في،الطبرعبربنبنعليسلكقد:الكتابفيمنهجه

يلي:فيمايتلىخصمن!جاالكتابهذا

الدلالةموضعبيالنىمعالكتابأهلبنصوصمعرفتهأ-

منها.

عليه.تدللماالنصوصهذهتوجيه2-

ربنبنعلينقلهاالتيالنصوصمنكثيرفيوجدوقد

ذلكولعل،المقدسالكتابفيحوعمااختلافالطبىهـي

التغييروكأ!ة،المقدسللكتابالترجماتلاختلافيرجع

!هافه.هـح!ث!النبينبه!ةإثبأتفي!الدولةالدين:كتابانظر1(,



كاجهه-دعلماءالمسنمينفيالردعلىالنطرى
الأول!الستةالهجريةألقرونخلال

فيه.والتبديل

علىالنصارى!لىردواالذينالعلماءأكثرأعتمادوكان

تقدمهعلىيدل!مماالطبريرب!تبنعلينقلهاالتيالنصوص

ذلك.فيباعهوسعة

عليه.اطلعولمالحكمةفردوسثالثاة

.الملوكتحفة:رابعا

.الحضرةكناشخأمسا:

والعقاقير)1(.والأشربةالأطعمةمنافع:سادسا

هـ!إ2(،24)0س!نةبعدتوفيأنه،عيالشابنذكروفاف:

هـإ)3(.)247عامتوفيأنهالزركليذكربينما

تاربخفنيخلافهناكليسأنهأعلمواللهيظهروالذي

التاربخذكرإنما،السنةبحددلمالنديمابنلأن،وفاته

التاريخ.الزركليحددبينمامطلقا،



الأوسالستةالهجريةالقرونخلال5النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

هـ(55w-551)الجاحظ

الليثي،بالولاءالكنانيهـحبوببنبحربنعمرواوو:

جهموكان،عينيهدجحوظ"بالجاحظالشهير،أبوعثمان

ادخلقة)1(.

نواسأبيمنأسن"أنا:أدجاحظقالحياف:عنبخفة

فيوولد،ومائةخمسينسنةأولفيولدت،بسنة

يبيعأمرهأولوكان،البصرةفيوترعرعونشأاخرها")2(،

.البصرةمنبالقربب"بسبحان"والسمكادخبز

نأإعتادأنهحتىبالقرإءةنشأتهمنذالجاحظشخفلق!د

لاالتيالكتبليطالعفيهاويبيت،الوراقيندكاكينيكتري

اقتنائها.علىيقدر

موسوعةوكان،عباسيخليفةعشراثنيعأصرلقد

الكلامعلمفيشيءكلفيكتب،قدمينعلىتمشي

،والنبات،والأخلاق،والتاريخ،والسياسة،والأدب

.والحيوان

العقللوإءرفع،زمانهفيالمحتزلةلسانالجاحظوكان

أسماهممنورفضشيء،كلفيالأعلىوجع!هـالحكم

يؤمنكانينملونه،ماأمامعقولهميلغونالذينبالنقليين

.(5/47)علاملأوا،!11/625)ليرإ(1)

74(.)16/لياقوتالأدباءم!جم)2!



كارىالنصالردعلىفيجهودخنما-الكسلمين

لأولىاالشةاليكجريةشنلقراكأللأأ!

التجربة.طريقعناليقينإلىيؤديالذيالشكبأهمية

يحكمونلالأنهم؟الحديثرجال!الجاحظهاجموقد

وضعالصحابةيرفضوكان،ويروونيجمعودنىفيماعقوليكم

يتعرضأنلأحديحقل!بحيثالبمنر،منأعلىمكانةفي

سببأنالقولىبشدةورفضوينقدها،ويقيمهالأعمالهم

الخروجضرورةادجاحظويرى،بدعةولعنهم،فتنةالولاة

علىبناءوذلك،عادلإماموجودحالةفيالظالمالإمامعلى

إلي.الاعتز1مذعب4

أس!سمنأساسال!صحيحالعقلأنيؤكدهـكان

.أديانهمفيالناسرمىكما،التهرآننجلقيقولكان،التشرهـج

.دةلىوالتكفيربا

ادر".نرله،الدينقليلماجنا"كان:عنهالذهبيقال

."بثقةماهو""ثعلب:وقال

بنوأحمد،الزياتعبدالملكبنمحمدالوزيرلازم

دؤاد.أبي

وفيلسوفها"،المعتزلة"شيخ:البغداديعنهوقال

إأ(.المعتزلةمنالجاحظيةالفقةإليهوتنسب

منها:كثيرةتصانيفلهميلنهاف:

.الحيوإن-أ

والتبيين.البيان2-

.(74411-/)16الأد!اءشم!جم،(526053-/11)اب:اف)1(



ا!ودىالستةالهجرقيالقرونخلال!اه4النح!ارىعلى6الرفيالمسلمب!علماءجهود

البيالت.هـحر3-

.البضرء4-

ا!كلامصياغت!5-

المعتزلة.فضيلة6-

ال!محنام.7-

والحولان.والعميانوالعرجانصانالبر8-

كتابالن:،النصارىعلىداوفيكتبهأبرزومن

إليهاأشار،مفقودةرسالةوهي،العسليةالرسألةأ-

)1(.النبوةدلائلتثبيتفيعبدالجبارالتهاضي

لرسالهجوابعنعبارةوهو،النصارىعلىالرد2-

الميالمسائلبعضعنيسأله.ادجاحظإلىمسلمأرسلها

يلي:ماعلىتدورالمسائلوهذه،النصارىأثارها

القرانبأنوالقول،للنصارىمريمبأدهيةلالضنسبة

وذحص،بيحيىتسموامنخكشمعسميالهليسبحيىبأنذكص

معبذلكالنصارىقولوعدمالمهد،فيعيسىلكلامالتهران

فيه.غلوهم

أموراذكرحيت،ذلكعلىبالردالجاحظتكفلوقد

عوامإلىأجماأدنصارىاجعلتالتيالأس!بابأ-

والي!هـد.لى!ال!جوم!المسلمين

.(1ASة)البودلائلتشيهت)1(



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجي-دعلماءالمسل!ت

إنكارهممنها:التي،الفاسدةعقائدهمعنتحدث2-

وتعرض،اللهإبنعيسىبأنوزعمهمالمهد،فيعيسىكلام

ذلك)1(.فيوأطالط،أبغيرمنعيسىميلادلمعجم!ة

يماهزعمرعنهـ(،)023سن!،البصرةفيتوفيوقف:

علىوالكتبومات،عمرهاخرفيفلجعاما،وتسعينستة

)3(.عليهوقعتالكتبمنمجلدإتقتلتهصدره



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

هـ(333-...)الماتريديأيومثصور

محمدبنمحمودبنمحمدبنمحمدأبومنصورا!:

)1(.المتكلمالحنفيالسمرقنديالمأتريدي

منصورلأبيترجمممنأحديذكرلمحياف:عننجذة

بعضتراجممناستنبأطاذلكاستنبطواوإنما،ولادتهتاريخ

2)تقريباولدإنهوقالوا:،شيوخه 3 A)هوالرأيوهذاهـ

)2(.المعاصرينالباحثينبعضاراءعليهتدورالذي

بنمحمدأبوالمنصور:عليهمتتلمذمنأبرزومن

بنأحمدوأبونصر،البلخييحيىبنونصير،الرازيمقاتل

العياضي.الحسينبنالعبالس

صاحبوكأنوقاد،وذهن،فائقةعقليةصاحبوكان

فلسفي.وجدل،كلاميفن

وإمأم،الهدىوعلم،الهدىبإماميلقبونهكانواوقد

المسلمين.عقائد)3(ومصحح،المتكلمين

جليلا،إماماكانأنهذكروهمأ"وحاصل:الزبيديقال

المعتزلةقطع،السنةأهللعقائدموطدا،الدينعنمناضلا

296(.)3/المؤلفينومعجم)7/91(،الأعلام:انظر)1(

الخيرلأبيالإسلاموعقيدة،للماتريديالتوحيدلكتابخليفاللهفتحمقدمة:انظر)2(

.)265(

)23(.للبياضيالمراموإشارات)2/133(،زادهكبرلطاشالسعادةمفتاح:انظر)3(



كاجثودعلطءايص!لمينفيالرد!!الئئارى
الإولىا!ستةاليجويةاصقرونخلااط

حتىكىحاوراتهمفيوخصمهم،!ناظرإتهمفيالبدعوذوي

...آسكتهم

وهـحيي،البدعةوقاسع،السنةناصرفإنه،فيهريبفلا

كلامفيووجدتأيخ!ما،ذدكعلىتدل!كتبهأنكما،المنريعة

فيالأمةهذهمهدمحأكانأنهالإهـيقةشيوخمنالأجلاءبعض

-)1(
.و!ته"

طريقةلهفإن،الماتريديفيالمبالغةمنالكلاموهذا

الاعتقاد،مسائارتقريرفيوالجححاعةالسنةأهلطريقةتخالف

فيالص!حيحيهتالصرأعن!حادوإلذبتالححت!صلمينجملةمنومو

الامحتقاد.سسائلتاترير

عيمتعقيدتهأنيجدمنحمورأبل!ضبالمتتبعوإن

منكثيووتعطيلإرجاء،منالمتأخرهالأشعريةعقيدة

ماعلىيفالتىحىعينهوالذينحموصكاوتأويل،الصفات

)2(.السنةأهلفيهوإفتواالذ!اادحقمنعندعم

سنعمورأبابأنصرحقدتيميذإب!تالإسلامشبخإنبل

!ماالصفات!سافلمنعدد!بكلابإبنتابعالماتريدي

الإيححان)3(.فيئالاسحتثناءومسألةبها،يتعلق

آكثرتجدولذا،ادحننيةفقهاءفيمعدودأإسا!اكان

.3(/2)با-ي(سكأندينمكدإحيا-شرح()1

24(.190/ال*فغانيانسلفيلل!مييديةسالما:انظر)2(

(r)7/33؟(.الثهـتاوىمجمرع:انف!إ(



كاا!فرىالردعىصج!-دعلماءالمملحين
الأو!التةاليجريهالقرونخلاأط

الحنفية.منلعقيدتهالمنتسبيمت

؟مالعلومنكثيرفيمحشاركاتللماتريديكان:!و!اف

ششى،علومفيفألفوالكلاا*،والأصول،والفقةكالتفسير

سؤلوراته:أبرزعنو

السنة.أ!حلتأويلاتأ-

الشريعة.ماخذ2-

المعتزلة*أوكحام3-

القرإمطة.علىالرد4-

.الجدل5-

الأكبر.الفقهشرح6-

.)1(الإ!المةرد7-

عنهيتحدثالذيوالتوحيدألتوحيد:ا!ضاب8-

حيدتهمنوشيء،الربوبيةحيدتوهومحذاكتابهفيأسماقهـيديأ

موالذيوالرسلالأنبيا-توحيدوأعقل،والصفاتالآسما"

محية.لولأاحيدش

السماويةالأديانأهلأل!أقوابعضلبيانتعرنحسكححا

وبخاصةالأنبياء،نبوةإثباتبيانفيفصلاوعقد،والوضعية

المسي!فيالنصارىاختلاففياخررفصلا،لمجيب!حمد!شبز

عليهم.والرد

إدجدلب!ضابيسمع!أنأ!!ماالتوحيدوكتاب

)232(.الماتريدية-(،29)3/المؤدفىيئععجم(،9!")7/الأعلام:انفر)1(



النك!اشىهالردكىفيجهه!دعنطءالمسلمبت

الأولىال!تذال!،يةالت!رونخلال

الكلاميالأسلوبلكثهـةالتوحيد،كتابلا،والمنطهت

)1(.الكتابمذافيادحقبعضوجودمعفيهالففسفي

سنةتوفيأنهعلىلهالمترجمبتأكثواتانتىوفاف:

بسمرقند)2(.



كاالنك!ارىافىد!قفيجهودعلماءالمسلمين

الأولىالستةيدالئهجرنقروتاخكل

هـ(373-)...أيوببنالحسن

إأ(.أيوببنأدحسناسه:

يدعلىأسلم)12،الكلامعلماءمنوهوحياق:عننبذة

المعتصم.

اضاسإآآ"من:اللهرحمهتيميةابنعنهقال

علىاوأ،علمائهممنركان-النصارى-أيبمقالاتهم

وماتالاتيم(()3(.بكتبهمالخبةبعدبصيرة

فييداخددالشكوبدأتحيرأنه:نفسهعنهذكروقد

ألهأنتزإسبببينوقد،سئةعشرونذلكعلىوآمضى،دينه

هـالإنجيارالتوراةأنبياءكتبمنكتاباأح"فلم:قائلاللإسلام

رلاوتصف!حتد،فيهنظتإلاوالقرانالأنيياءركتبوالزبور

محدفعا،للحقأجدفا3"تأملتهإلاالنصرانيةصقالاتمنشيئا

خرتجماوجهكا،والتثليثللأنادولاموضعا،فيدللشكولا

")4(.بنفسيعزوجلالثهإلىمهاجزأ

5صهـاذرسانةىسوأيوببنلدحسنيعرثلمم!ؤلفاف:

1;)

;Y)

)3(

(4)

)936(.اشديمالابقالفهرلست

/1936(عمكرد،كأهـ6ألردكني!هـفلاصممنالمعتزلةعلحاءضحنالندفيابنرذكره

الفكرست.من

11/313(.المسيحت7دبداصالمنالح!حىالجواب

."1(21/13السابهتالمصدر



كاالنهح!ارىجي-دعل!ءالمملمبنفيالردعلى
نىالأو!ستةاالبريةالترونخلاأط

الصحيح.الجوأبفياللهرحمهتيميةأبنالاسلامشيخ

،النصارىعلىالردودآ!معنتعتبرالرسالةوهذه

يلي:فيماأهميتهاوتكمن

منفيهبرعالذيالعقليللجدللفهامحؤإجادةأولا:

الرسالة.هذهخلال

وحججهم.ال!خابأهلبنحوصمؤلفهامعرفة:ثانيا

ممامعا،والعقليالنقلىللامشدلالاستخدا!هثالثأ:

الفن.هذافيبالهسعةعلىيدل

"علي"أخيهإلىكتبي!اأنه:الرسالةعذهتأليفوسبب

وتثبيم!ا،النصارى!قالةفسىادويبينالإسلامإلىفييايدعوه

عقائدبطلانالرسالة3هذفيبينوقدلمج!،محمدنبوة

يلي:ماخلالمنوذلك،النححارى

اختلفواوماعليهاتفقو!محاوبيانالنحمارىفرقذكرا-

المسيح،أحوالفيوالتدبرللتآمحلالنصاهـىدعود2-

وصلبه.هيتهألوبطلانعلىيدل!ما

r-وبيانأصمسيحاأ(!هيةفيالموكعمةالنصوصرذكو

فسادها.

وقوعبيانمعالمسيحمعسهـاتسبعخسااستعرض4-

.غيرهمحن!ثلها

وأفعاله،ألهأقوإخلالسنالححسيحبشريدإضبات3-



15شىالفعىدالسفيائحسل!!تعلماجهود

الأرلى!ستةايئاليرىالقرونخلال

حوارييه.رقواوأ

طالشركونبذ،الإسلامإلىأخيهبدعههـهالرسحالةختم6-

)1(.الإسلامعلىويميتهبحييهأنبالدعاءاللهإلىوالتوجه

حص()2(.)372سنةأيوببنالحسنتوفيوفاف:



كاكأشالنساكردعلىفيالمسلمب!ضجثودعط

سالأرالستةالثجريةالغرونخلال

53)البا!نيأبوبكر - A،هـ(33

بق!حمدبنالطيببنمحمدأبوب!صالقاضي:اسمه

الباقلاني.ابن،البغدإديثمالبصريقاسمبنجعفر

فيالرئاسةإليهانته!،البصمهـةفيولدحياف:عن3نبذ

محنف،الجوإبسريع،الاستنباطجيدكالط،شاعرةإيئ!ذهب

والجهمية،،والخوارج،والمعتزلة،الرافضةعلىالردفي

ءامحية)1(ال!و

"كحو:المالكيةامحبقاتفيعياضالتاضيخنهقال

أهللسانعلىالمتكلم،الأمةولسان،السنةبسيفالحلقمب

فيالمالحيةرئاسةإنتهمتوإليه،الحسنأبيرطريقادحدي!6

-)2(
اللة"ر

ليلةكلفيورده"كالن:الخطيبأبوب!صكنهوقال

كتب!نها،فوغفإذااصسفو؟واأسحضرافيترويحةعشم!ين

--.)3(
.تصنيث!"منورمهوتا*ثينخمسا

أمحروقد،السنةعلىقواعده"رغالب:الذحبيعنهوقال

جنازته:يديبينيقول!منادياالتميميأبزالفضا!الحنابلةشيخ

الذيهذا،الشريعةعنابوالت،وإلدينالسنةنامحر!ذا

)1!

;Y)

)-(

.!(Vi/6)محلاالأا؟(71/091)اب!ا.ان!!

.(41383/أسمدارثاشيبق:انظر

9/3(."/ك)بغدادتارت:إنفى



4551سالنصارعىايردفيعنماءالصمل!تجي-د

لىالأوالتةالهجريةالقرونخلال

")1(.ورقةألفسبعينصنف

فجرت،الروم!لكإلىعنهسفير!الدولةعخمدوجهه

يديبينالنصارىعلماءمعمناظرةالقسصنطينةافيله

)2(.!لكهم

حتى،التص!نيففيالباقلانىالقانحميبرعلقدمق!اف:

الخلافمنالباقلانيأبوبكريذكرهكانماجميع:عنهقيل

احتاجإلاخلافاأحداصنفوما،حفظهمنصنفهالماسبين

أبرزومن،الباقلانيابنسوىالمخالفينكت!يطالعأن

!ؤلفاته:

.إلإنصاف-ا

.الكلامدقائق2-

.!مخطوط)وموالدلائا!تححهيد3-

المناصأهـةالكتابمحذأفيذكروقد،القرإنإعجاز4-

النحمرإنيئ)3(.أنراهبوبينبينه.جرتائتي

والخوارجوالمعطلةالملىحدةعلىالردفيالتححهيد5-

منه،بفحه!لالكمابهذاشيالنحمارىخصحيث،والمعتزلة

!سهـ،بالجوالأقانيمرعلاقةجوهر،إدلهأنزعمهمفيناقشهم

لهموبينالمسيحألومحيةعلىللنصارىالنصيةالآدلةذكرثم

1)17/الشر)1( ».)r

.w(6/6)كصعلاا*ا:نفرا(2)

176(.)6/للزركليالأعلام)-(



الأولىالستةالئهجريةالقرونخلأأ!النكماهـىعىانردفيالمسلم!نعلماءجهه.د

)1(.الدلالاتمذهفيغيرهمعالمسيحاشترإك

ثلاثسنةالقعدةذيفياللهرحمهمحاتوفف:

جخازتهوكانت"حسين"إبنهعليهوصلى!هـ(،)304وأربعمائة

رالمشبهة)2(.والرافضةالمعتزلةعدىس!يناوكان،سشهودة



الاولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

اءهـ(5-)351عبدالجبارالقاجا

بنأحمدبنعبدالجباربنأحمدبنعبدالجباراسه:

)1(.أبوالحسن،الهمذانيعبداللهبنخليل

المعتزلةتلقبههـ()2(،3)95عامولدحيماف:صنبذة

يعنونولا،سواهعلىاللقبهذايطلقونولا،القضأةبقاضي

وكان،التصانيفصاحبالمعتزلةشيخ،غيرهالإطلاقعندبه

.الفروعفيالشافعيمذهبينتحل

")3(.المعتزلةشيخالمتكلم"العلامة:الذهبيعنهقال

")4(.المعتزلةغلاةمن"كأن:أيضاوقأل

(طويلا)دهراعمر،"المعتزليالعماد:ابنعنهوقال

".السنةغيرفي

"أبوالحسنطبقأته:فيشهبةقاضيبنعنهقال

وهو،المذهبشافعيكانوأعمالها،الريقأضي،الهمذاني

")6(.الكثيرةالمصنفاتله،الاعتزالشيخذلكمع

)2/46(.المؤلفينمعجم،(Tvr)3/الأعلام:انظر)1(

46(.)2/المؤلفينمعجم:انظر)2(

244(."17/:السير)3(

)2/533(.الاعتدالميزان)4(

السادسةيتجاوزلمعمرهأننجدوفاتهتاريخوفيمولدهتأريخفيالنظروعند)5(

وصف.كماليسالعمرهذاأننجدغيرهمعوبالمقارنة،والخمسين

،-البجاويمحمدعلي:تحقيق،الذهبيعبداللهلأبيالرجالنقدفيالذهبشذرات)6(



كااشح!اركأال!دعىفيالمسمبتجهه!دك!ماء

الأوسال!تةالهجريةالقررنخلال

المعتزلة،كتبعمدتعتبمهـعنكتباالاقاضيألفمق!اف:

أبرزها:هـمن

الخمسة.الأصولطا-

النصارىخص،والعدلالتوحيدأبوابفيالمغني2-

بالبرمانعليئهاوردالنصارىعقاتدعنفيهتكلم،بفص!إ

ذلك.فيأجافىحيثماأحتليأ

المطاعن.عنالفهـإنتفيه3-

الأ!الي.4-

بالتكليف.المحمصأالمجمههـع3-

القوان.متشابه6-

)1(.المعتزلةطبقات7-

الردفيكتبهأوسعسنوهو:النبوةدلائا!تثبيت8-

ن!جملةفيعليهمللردتعرضتحطألخحسارى،اعا!

أهميا:من،الححوضوعات

عليه.والردالنصرانيوضعالتشىهـيعكيفيةأولا:

العقائد.فيال!هـئيسةالنصارىفرقاختلافذ!ر:ثمانيا

قحمة!ذبوبيانالمسيحألومحيةآدلةنقدثالثا:

الحملث.

الأنبياءأقوألكىتلمج!النبينبرةإثباتبياترابعا:

.بهـ!ت،داهـاحمعرفة

46(.21/لينالحمؤمعجم)3/273!،ألأعلام



الاوشالستةالهجريةالقرونخكلالنح!ار!الردعلىفيى(نم!لمينعلماءجيه-د

السابقين.

خا*لمنصياغميها!النجينبوةإتباتبيان:خامسا

.)1(!عجزاته

عشرخخمسسنةالقعدةذيفيماتوفف:

جلهاقضى،وإدخمسينالسا*سةينامزعمرعنوآربعماتة)2(،

2.المعتؤلةمذهبنصرةذى

)2(

اجبار.لجفإةالنبهدلاثلتثبيتانفأهـ:

داز،الحنبليالعماد*تعبدالحيالثلاحلأبي213(،202،)2/انذهبشذرات

.دبان،بيروت،العلحيةال!ضهبدار،استةهـزيعواوالنثرخةاعلتححاأا



كاجهودعلطءالمسع!تفيالردعىالئمارى
الأوساستالثيجويةالقوونخكل

هـ(054-36)4يدرولماا

البصريالماورديحبيحبباتمححححدبنعلياوو؟

ساءبيحالىنسبةعاثلتهلمبوالماوردعب،آبوالحسن،الشافعي

فيه)01(.عملهأوالورد

وفيها،البصرةفيكى(3641سشةولدحياف:عننبذة

الفمهاء،مجالسفييطلبد،العلميالتحح!ميلعلىابخط

فامتللثوفنونها،العربيةأمحلووالمناظرين،،والمحدثين

درب!بفسكنبغدادإلىإرتحلثم،العربيوناصية،اد!جة

أحديث،وإوالتفسير،،الفقةأشحمةسجالى!يرتاد،الزعفرانة

ويحيط،والمناظرةالنقهأصولفيكتسب،اللغةأتمةو

الأربعة.الفقهبمذاهب

يتخذبدأإلاجتهادوبالنبههـغادجحسيعلهشمهدأنوبعد

.الطلابيقصدهاحلقةلنفسه

يستشيررنهوأخذوااحهمبلاإلىبويهبنيحكامقربهوقد

الموموقةالم!صانةمذهومع،السالأجتهةإلىسنيراوبهـسلوند

لخدمةأحكاسه!سخزاولالهممداهناتجعلهلمإنبويهيينعند

نأآرادالبويهيأسةألدوأجلااساسلكههـاإنحتى،أغراضهم

أبوالطيبفأفتىك،المحواصلك:أيشماد"ب"شاهيتسححى

التسمحة،هذهالماوردي!عارنحس،التسميةبجوازالصبااهـي

.7011)12/البغدادبللخحيببغدادتاريخ)1/477(،لاماكولابتالإكمال)1(



الأوست!تهاالثجريةالقرونخلالالنكارىعىال!دضالمسلمبتععماءجهه،د

نيا)11+ببصلاأوأفتى

وجوهفي"الماوردي:البغدإديالخطيبتلميذهقال

وفروعه،الفقةأصواطفيعدةتصانيفله،الشافعيةفتياء

.--)2(
.تثه"نو

بتهمةاتهمأنهإلاللماورديالساميةالمكانةهذهو!ع

"إن:طبقاتهفيالمنسبكيذ!كماالصلاحابنقال،الاعتؤال

أهالأفيهايختلفالتيالآيات!نتفسيرهفييوردالماوردي

غيرالمعتؤلة،وتفسمىهـأملالسخة،أهاىتفسيرالتفسير:

بعض!فييختاروجدف4حتى!نها،ادحة!هومالبيانصعفهـض

")3(.الفاسدةأصولهمعلىهبنومحاو،المعتزلةقولالمواضمع

"صدوق؟:فقالبالاعتؤالأيضاالذهبيالإنحامواتهححه

محعتزلي")14.لكنه

فيشافعياعالما،"كان:الحموييالمحوتقالوكذا

.(")بلغنيماعلىالآمحمولفيومعتزليا،الفروع

"لا:فقالالماورديصنالتهمةحصهـهذهابننفىوقد

فياجتهادهوأفدتوإن،الاكتزالطاسمعليهيطلقآنينبغي

1;)

بم)2

(r)

)41

،86(8-21/0)يةاضياوايداجداإ:ات

هـ3(.5)3/للس!!الشافعية

1(.2؟)12/بغدأثتاريخ

r04)الافعيةأصبقات /)r.

.(آ)18/7السير

.(3؟/51)الأثباءمعجم

احبقاتر،(r/22)3غبرمنخبرفيوالعبر



كاالن!اركطالردعلىضعلماءالمسلمين6جهو

المعتزله")1(.سقاللاتمسائل

الأرلىالستةالهجريةونال!!خلال

ته:لفامق

سنأصبعماأقدممنومحو،السلطانيةالأحكامأ-

لناته.مؤ

،الوزارةقوأنين:الآصليوعنوانهالوزبهـ،أدب2-

الملك.وسسياسة

والدين.الدنياأدب3-

القاضي.أدب4-

الصفر.اوتعجيالىالنظرتسهيل5-

الكبير.الحاوي-آ

القوآن.تفسيرفىوالعيونالنكت8-

)2(.الملوكنصبحة7-

علىالدالةالأدلةخاصىكتابولحو،أنحبوهإأعلامأ-.

علىفيهورد،الكريمةسيرتهمن!وهـحمدنبوةصدق

وردثيهـ،والجو،الأقانيممسألةعنفيهتكلمحيثالنصارى

بكلاإمالتثليثولمسألة،لعيسىالنصارىتأليههمسألةعلى

نبوةعلىالدالةالدلالاتإيرادفىأسهبثم)أكىختصر"؟

(.r)السابقينالأنبياءكتب!نصها!ولروحمد

26(."/4)إنالحيزلسالث)!(

.(A/24)نفىيئالمؤمعجم.انف!إ(2)

.ةالنبوأعا*م:انقر)3!



جهه-دعلماءاسمسلمينفيالردعىالنحارىه

الأ،لىالستةالثجريةالقرونخلال

الأولربيعمنالثلاثينفيالماورديالإمامتوفيوقف:

حوببابمقبوةفيهـ()455وأربعمائهخمسينسنة!ن

البغدادعا)1(.الخطيبتلميذدعليهرصلىببغداد



كا!النحيارعلىدال!فيالم!لمبتءعلطجثود

حاالارال!متةا!جريةالقرونخلال

456)حزمابن - rAr.)هـ

بنحزمبتسعيدبنأحمدبنعليأبومحمد:اسسه

يزيدبنسفيانبنمعدانبنخلفبنصالحبنغالب

الأندلسي.

ررقرقي،الىا!ح!لىهـ(38)معاولدحياف:!كننبذغ

أبيبنالححنصورللىحاجبأبيهوزأرةعهدفيمولدهوكان

عزبيتفيهـنشأالأندلسفيالآمويةالدولةولاةمنعامر

الأولىحياتهعاش،لةالصفواسرفيوهوأمه!اتت،وجاه

أحاطهالذيوالدهكاإىفيمحاشوالدد،قصرفيالجوإريبين

الرفاهيةتلاثفيقويةتنشأل!محلىىوحرص،التامةبالعناية

أبوادحسينمحومستقيمرجا!صحبةإلىفوجهه،التامة

الفاسمي.

والصحنة،الموأرةالحزبعدحزمابنأسرةذاقتوقد

)1(.الحاجبتبموزارةانوعنخولواأنبعدوذلك

وزيراأمحمبحالموتخىعند)إنجلنسية(أهـححمدأبوسكنولما

وقع،المرتنحىجيشر"كأهـناطة"جيوش!!ها!متهـعندما،له

إلىصتمإبنعادثم،سهـإحهأصلقواآثمأسرهمفيصهـمابك

رئاسةوبانتهاء،عمرههـترالع!ثىهـينالسادسةفىوهوأصبةقر

وأالسياسةتركوبعدمحاا،!هـمابتوزإرةتنتهيباللهالحمعتد

3؟3(.)3/خ!ساتلابنألى*كيان!وحيات،،18()\/1//اصنلاءااأعلاسير.ات)1(



لمأه6ىالثاكأعلىائردفيالحلم!نصعلىجي-د

الأولىالتدالي!-يةتائ!ىخلال

أنيساصديقاالكتاب!تذلكبعدفاتخذ،الصحيحعلىفهـكته

.(1)لغربتد

الفنونذوالأوحد"الإمام:الذهبيعنهقال

.(2)"رفلمعااو

الكتابمنللأحكاممستنبطا"وكان:خلكانإبنوقال

أهلمذهبإلىفانتقل،المذمبشافعيكانأنبعد،وإلسنة

.الظاهـهـ")3(

المكضالفخمل"أخبرنيآحمد:بنصاعديقولمق!اول:

والحديمثالفقةفيوالدهتواليفسبلغآن-صهـمابن-رافعآبا

والنسبالتاريخممتذلكوغير،والمللوالنحلوالآمحسول

تشملمجلدنح!هـأربعمائةالمعارضعلىوالردالأدبركتب

"41(.ورقةألفثمانينمح!./ل!كأ/
!.هـ-!

يلي:مالنهاتهمؤأبرزو!ن

)1(

)بر(

بم)3

!4(

س!صتجةثهـدارسعيدثفاروق:تحقيق،!الألافالإلفذفيالحححاصةاصوثانظهـ:

،التحببمحمدالديناسثم!!،الحفا!اتذكرد2311(،ام759أصبعةالحياد،

اهـ376ابادحيدرالفمحانية،المعا!فةدأثمجلسمطبعةالثامحنة،اسطبعة

1132(/ r،)12/237(.لياقههـتالأدبا-معجم(

داهـ،الذهبيئمحمدا!دبناشثس!للأ6!امالبلاءاأكلاسير016(،!الابهـ)7اننر:

.99/611لبنان،بهـوت،اغ!صا

إحسات:تحقي!ت،اخمكانبقب!صأبيب!مححدبنلأحمدr(/)325عيانالى1!حيات

.بيروت،صادردات،عباس

أسمآصرهـن.اداربحطبعة،ةالأ!الصعة338،1(//)13إدحمويالياقوتأفيدباءأ



كاالنحارا!ردعلىفيجهه-دعنماءالصسلتين

الأولىالستةالثعجريةالقرونخلال

اص!حلى.ا-ا

الحمامة.طوق2-

السير.جوامع3-

المردية.والقبا!الححخزيةا(غضائحمنالمنجيةالنصائح4-

.والمنسوخالناسخ5-

البربر.نسب6-

وآهله.العلمفضل7-

)1(.المسلمينمنالمتأولينكفرمنعلىالرد8-

أبرزمنوهو،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل9-

.فصولبثلانةفيهالنصارىخص،كخبه

!هـسالة،المتفرقةالرسائل!نمجموعةمحنعبارةوطو

والنصارىاليهههـدتبديلهـاظهار،الصحابةبينالمفاضلة

الكفر،إلىالمخرجةالعظائموذكر،والإعامة،والإنجياىللتورإة

الدينيومإلىمعذبةالشقاءأملأرواحإنقالضنوححم

فيهيتناوللاوهو،الديوان:الكتابهذاأبوهـحمدويسححى

،فيلسوفبحاورعافأحسرفيكاوحاور،دقائقهافسإلانحلة

آراءيأخذوكان،والعقلالنصعلىمناقشتهفياعتمادهوكان

النقل.فيالدقةبخالفومحذاالخصههـمأقوال!صتالفرت

سمنفيكتبهيم!شلاأذ،هـختلفةأوقاتثبكتبهوقد

الحثنىهمكتبة،خليفةدحاجيرالفنون،الكتبأسا!ي!نالظنودأكثمفانظر:)1(

ص)06(.2()آعددالايصارسجلةإ،أ384)2/ببغداد



الإولىالشةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيالم!لمينجي.دعل!ات

واسسعاطلاعبعدإلايحصىلاعليهيشتملسالأنمب!هـه"

.تامعقلينضوجوبعد،والمرإجعالمصادرعلى

عنفيهايفحدثكانالتيالثلاثةالفصولوأما

التالي:النحوعلىفهيالنصار!،

المسيحفيالنصارىفرتأقوالفيهنقلةالأولالفصل

ونقدها.

عنوفحدثوفوقها،أليهودعنتحدث:الثانيالفصل

الصختلفة.ونسخهاالتوارد

والرساشلالآناجيلعنفيهتحدث:الثالثالفصل

وسخا(نحتهاالأناجيلتناقضاتيذكرشرعثمبها"المحلتهة

إبنعلىيؤخذأنهإلا،والصلبالألوهيةفيالنصارىلعقائد

ن!الحمواضعبعضدراسةعلىغلبتالتيالظاهريةحزم

الاثناللتلا!يذوشتمةثلبةعليهيؤخذكححا،والإنجيلالتورإة

)1(.الأناجيلوكتابعشر

والمصائببالمحنزاخرةحياةحزمابنعاشوقف:

عشيةاللهرحمهبعدهاتوفي،لهانقادتولالهايستدلفلم

عمرهوكانثى(،4561سنةشعبانمنبقيتالليلتينالأحديوم

(.2
سند.وسبعينثنتيناللهرحمه

والنحالما.والأهواءالملإ!فيالفحمل:انفر)1(

إسماعيلالفداءلأبي29(121/والنيايةالبداية،(rYA)3/الأعيانويات.انظر21(

.اا779بهـوخا،المعارفا!صتبة،اكنيةالطبعة،القرشيكتيرابمت



اكا4ا!ئتاكأىعىالردفياسمل!!ءعلطجيود

الأوسان!شةالثبريةالقرونخلال

هـ(474-)304الباجيأبوالوليد

أبههـالوليدالقاضي،ذوالفنونادحافظالعلا!ةالإماماس!:

التجيبىوارثبنأيوببمتسعدبنخلفبنسليمان

)1(.الأندلسيالذهبياجاجياالقرطبي

وأر!ائةتلاثسنةإ!اجيأبوالولي!ولدحياف:!كننبتة

جدهل!فتحو"بطاجوس"!دينةسنأصلههـ(،4)53ةللهجى

أصولي،!الكيفقيه"أشبيلية((،-ق!هـتبليدة"باجه"إلى

إلىرحلمفسو،شاكز،،كاتب،أديب،محتكلم،متحدث

علماتهامنشسمعبغدادإلىانتقلثم"بمكة"وأقامالمشرق

ثمالباقلانىابنصاحب،سشةبهافأقامالموصلإلىوذهب

فصبالقضاءثوليغزبهـ،بعلمزصنيةعدةبعدالأندلسإلىرجع

أنحائها)2(.بعض

منفسمعبالأندلسالرياسة"حاز:عياضالقاضيقال

خلق")3(.عليهرتفقهكثير،خلة!

.دربلح!هـإسة!تا!همدةببغدادنفسهأجر

:قالأصحابناهأبعض"أخبرني:البشكوإكبنعنهفال

)2(

)ب(

رالديباحا-33(،333-ابهـ)18/وا،بم)04//2/9خل!!اصالابتال*كاذ!فيات:انخ!إ

.!1)79الصذهب

25(.\)-/247-الأدباءرم!جبم)3/804(،الأعيانرفيات.انظر

.(891)ع!بلدا



اكا4ىالنح!اراعى!ال!ضتالميم!اتض!دجث!

لىالأوالمتةيةاليجولقروناخلاق

ولا،شلهرأيت!ا:يقولسكرةبنعليالقاضيصت

أئمةأحدوهو،مجلسهوتوقير،وهيبته،سمتهعلىرأيت

.")1(المسلصن

أبرزها:سن،مشهورةتاليفتليدالرولأبيمؤلفأف:

الموطأ.شرحفيالإستيثاءأ-

الاستيفاء.اختصاررموالموطأ،شرحصيالححتقى2-

المتقى.مختصروهو،الإيماء3-

يتمه.1،الخلافمسائل4-

نة.المدوإختصارفيأدمكذب5-

الأمحمههـل.اأحكافيالفصولأحكام6-

التوحيد.أصريقمعرفةإلئالتشديد7-

الفاتة)2(.ل!أصوفيالإشارة8-

شماولمحانفرضسا،راهبعلىالاهـدفيرسا(لة9-

أميوللمقتدررسالةوجه"حنامقار"فرنساراهبأنكتابتها

علىجواباوطلب،النصراضيةفيللدخوليدعوهسهـقسط!ة

ساتضحمنجواباالباجيالوليدأبهلهفكتب،بكتابأخةرسا

يلي:

فيالمقدس!!الالفحامكل!يدلنص!!وجودعدمأولا:

لابنوآدبالهموفقائثمسيهمثثىحىوعلماثهمالآندلسئمةشاريخذبالحلةكتاب)1(

.(1/891)ا29/18م!هـي!اصجة،ب!ثصالط

.(11YAA/أنمونانيمنم!جما،ا25)3/االأعلاهـ2(،).الديباج:إننح!إ)-(



لىالأوانستةالثجريةالت!رونخلالا!نحار!علىالهـدفيالمسلمينعنماءجيود

ا(سسابقة.الكتب

.السلامعليهعيسىبشريةإثباتثانما:

صهلىعميفه.النبي3نبوإثبات:ثالثا

والغرأئب)1(.بالتناقضمليئةالنصارى!صتبأدن:رابعا

بينالخميسليلةبالمرية،الباجيأبوالوليدتوفيوفاف:

وسبعينأربعسنةش!هـرجمبمنعمثىهـةتاسعةالعشاتين،

على،بالرباطالعصرصلاةبعدخميسايه!مودفت،وأربعححائة

)2(.القاسمإبنه3عليهوصلىالبسهـ،نحمفة



اكا(النكمارىع!!الردفيال!س!ن!كأعماءجيه.د

الأوسالستةالهجريةالقرونخكل

هـ(478-)11،الجوينيالحرمبيبئإمام

ق!تالمف-هـ،الحبالبحرالإسلامشيخالإمامعوا!ممصه:

بنعبدالملكأبوالمعالي،المتكلمالأصوليالنظار،الم!لخق

حيدهبز!محمدبتيوسفبنعبداللهبنيوسفبناللهعبا

.الحرميرأا(بإما)مالحلقب،الشافعيةكبارأحد،الجوبضي

عاأفسابهـر-نواحيمن-جههـينفيولدحياف:محكن3نمبذ

سشين،أربعجاورحيمث"فمكةبغدأد،إلىرحلهـ(،941ؤ

ثم،الحمذإ!ططرقجاصعا،ودرسفأفتىالمدينةإلىوذهب

المدرسةالملكنظامأ!زيراأطفبنىنيسابور؟الىعاد

زمانه،أهكفيهوفاقالكلامعلمفيبرعوقدالنفاإمية،

عنه)2(.أخذقدحامدأباالغزإليأنريكفيه

سححعتآيضا،جعفرأبيبخط"قرأ!:الذمبيسال

ثمأ(نياخمسيز/فيألفاخحسسينقرأت:يثخولالمعاليأبا

هـهـكجط،الظاهرةوعلوميمفيهاعم3بإسلاالإسلامأهلخليت

ذأككالى،الإسلامأهلشيىالذيفيوغصط،ا!يخضمالبحر

التقلجد،ححنالدمرأفسافيأمربوكنت،الحقأصلبفي

f')وإلير163(،)0/للح!يالانعيةضبقات.انحر)1( A /1/)A:الأكلام

/4(.0116

.ا!01116)3/انشافعيةضبقات)2!



كاا!نصارطالهـدعلىفيجه!دعلماءالصمل!ت

ا*ولىال!متالهجريةال!!ونخلأل

ال!جائز")1(.دينعل!صم،ادحقكلم!إلىرجعتفقدوالآن

:قالالرستميعباسبنالحسنعبداللهأباالفقيهوحكى

آبيعلىدخلت:قال،الفقيهالصبرياأبوالفتحلنا"حكى

كلعنرجحتقدأنيعلياشيدوا:فقالمرضهفيالمعالي

عجائزعليةيموتماعلىأعوتوأنيالسنةتخالفمقالة

)2(
.بور"-

حبهـتهعلئيدلماالجوينىبالإمامعنوردوقد

قالسصابقا،ثررهاالتيالمسائا!كمنكثيرعنورجوعه

قوله:عنسحئ!!وقدالجوينيالحعاليأبا"سمع!أبوجعفر:

عرشولااللهكان:فقالآمم!،مبهو،آشتوىأتعر!ىعلى!الرخن

ماعلمناقد:الهمذانيفقال-الكلامفييتخبط-وجعل

ماتريد:فقال؟حيلةم!تللفهـوراتعندكفهك،إليهأشرت

عاردتقال!ما:فقلت؟الإشارةهبهأتعنيوما،القولبهذا

لاقصاباطنهمنقاملسانهيتحركأنقبلإلارباهيا:قصأ

القصدلهذافها!،الانوقيقصديسىهـدولايمنةيلتفت

صنلفوقنتخلصفتنبئنا؟حيلةمحنعندكالمروري

السريرعلىب!طم!فضرب!أادخلقوب!خ!وبكيتهـالتحت؟!

فائمةوصارتواتخلع،عليهكانساوخرقما،بادحيرةومحاح

)18/946(.ثهـ1)1(

)18/474(.افسير)2!



كاالنح!ارىالردعىفيجههدع!ماءاصمسل!ت

الأولى!ستةاالهريةالت!رونرخك

..إدحيرة،حبيبيياإلا:بجبنيولمونزلأ!س!جد،إفي

أصحابهذلكبعدفسمعت.الدهمنمة،.والدهشةأدحيوة،

اليمذإني")1(.حيرني:يقولسححعناه:لونيقو

الدالةالمصشفاتمنمائلاكماالجوينيئتركلقدمؤدفاف:

هذهأبرزومنشتى،فنونفيالعلميوتضعلهباعهعلكط

سايلي:،لفاتالمو!

الإسلاسية.الأرحاصافيالنظاميةالعقيدةأ-

2-.إلبر!ان.

الإرشاد.3-

المذب.دراية!بالمطلبن!اية4-

ال!امل.5-

الههـرقات.6-

.لالحتوعدارك7-

الإمامة.فيالأسمغيات8-

)2(.المسترشدينغنية9-

بحانصيالغليارشفاءالنصار!ا؟علىالهـدفىبولههـا-

هذ!ومههـضههـعات،التبديلمنوالإنجيلالتوارةفيرقحمحا

يلي:عاعلىتدررالكتاب

التوارةلحريفعدمأسنصارىوأاليهوددعوىأولا:

)؟(

)18/477(.رإلسير(ثأ)18العذكحمبيالعلو

165(.)؟/ايلإعا*م



كاالئتارىا!ردعلىالحسل!تفيدعلماتخيى

لىالأ؟الستةالهجريةال!،ونخلال

والإنجيل.

أرة.التولتدوينتاريخيوصف:ثانيا

واليونانية.العبرانيةالتوراةبين!قارنةعقد:ثالثا

)11.الأناجيلتناقضاتبعضذكر:رابعا

ثمانسشةالآخرربيع!نوالعشرينالخامسفيوفاف:

ثمدأرهفيودفن،الجوينيتوفيهجريةوأربعمائهوسبعين

ورثي!أوالدهبجنبفدفنالحسين!قبرةإلىسنينبعدنقالما

تلميذ)2(.أربعمائةمننحهلهوكانلتهحمائد،



1751رىالنصعلىالردصالمسل!تعلماءدجكه!

الارلىالستةاليجريةالتى-وتخلال

هـ(505-054)ليالغؤا

أحمدبنمحمدبنمحمدبن!حمدأبوحامداسصه:

اي!افعي)1(.إالغزاليسسيالطو

فيبرع،الزمانوأعجوبةالإسلامخجةحياق:عننبذة

منتمياكانهـ(،)045سحنةولد،الكلاموعلم،وأصولهالفقه

غامضابد!ولكنه،الكلا!يةطريقتهفيالأشعريالمذهبإلى

على"المظنودنكتابهفيخاصةحاتيقتهبيانفي،كتبهبعضفي

الإحياء.منمواضعوفيئ((أهلهكحر

تدرجهتفيدكتباألفالكا*معلمفيطويلةرحلةوبعد

،الضلالمنالمنقذمنها:،الكلامعالمعنالرجوعفي

التفرقة.وفيصل،أمالعووإدجام

وقرأ،الحرمينإمامعن31سلاموعلموأصولهالنقةأخذ

.(T)والصوفية،والباطنيةالفلاسفةكتببنفسه

بعلمالفراغبعدابتدأتإليهإني"ثم:نفسهع!قال

الفلسنة")3(.

الفلاسفة؟تهافت:كتابهفيالفلاسفةعلىردوقد

لماإني"ثم:قالحيث،الباطنيةتعلمثمبهم،تأثرول!ضه

)7/122.رالأعلامس(،)91/22السير())

)34(.الضلالىمنالمنقذ)2(

)36(.الضلال!نالمناقذ)3(



كارىالنصاردضفيجه!،دعل!اءا!مس!بت

الأولىالستةالجريةالقرونخكل

زيفمحاوتزييف،تكهيمهووتحصيله،الفلسفةعلمعنفرغت

وأنالغرضم!،بكمالوافغيرأيضاذلكأنعلمتمنه،

كاشفاولاالححطالب،بجميعأصةبالإحامستقلاليسالعقل

التعليميةنابغةنب!ما!دوكانت،المعضلاتجميععنللغطاء

الإماجهةمنالأمورمعنىبمعرفةتحدثهمالخلقبينوشاع

")11.مقالاتهمأبحثآنليع!تبالحق،القائممالمعصو

أنهيبدولكن(مح!نية"البا"فضائحكتابهفيعليهمردوقد

وباطن.ظاهرإلىالعلملقسيمفيئبهمتأثر

فيهاألفحيث،التصههـف!هـصا!ةإلىذلكبعدانتقلثم

3ت")2(.الدعلوم"إحياءكحابه

عنالكففيالسنفطمريقذبأنيسلماحياتهإخوفيكانقدو

:الكلامعلمعنقالجث،Uhسوأمادرنالص!حبحةهيالتأويل

ثاروثما،راكجربةوالعبانالشاهدبهالخلقتضررعلى"والداجل

.")3(الكلاممحشامحةفشتونالمتكلمونبغمنذالشرمحن

"وعلاجالعوإم":"إل!م5ضابهفياخرسوطنفيولمحال

معيقالأني!!يإذ،التعحمل!علاجعنأسهلالتشبيهومحدا

شيء")4(.كمثلهليساهر:الفوامذه

)52(.الضلالكماال!شقذ)1(

دمثمقية.عبدا(!حصن،(1)178ثثالتصوايالزأبههـحاصد:انفأهـكاب)2(

(r)78(.ءإإلكلاهعنالعوامإلجام(

)801(.السأبقإصمرجع()ير



كاالئئ!ارىفيالردعىجئهودعم!اءالمسل!ت

ولىالأال!تةانثجريةالقرونخلال

!ذهبأنعلى"الدليلاخر:موطنفيأيضاوقد

!أوضلالةسذمومحةوالبدعة،بدعةنقيضهآنالحقهوالسلف

منوالخوض،ضلالةالتأويلفيالعوامجهةمنوالخوكى

.(")1هـحمودةسندذلكعن3فوا،مةمذمزبدعدالعلما"جكة

هـحصللملماأ)نم:تيميةابنالإسلامشيخعنهقالى

اصريخةإلىوعالالوقفأهلمنبقيالطرقهذهمرأصحلوبه

")2(.ومسلمالبخاريفىيشتغاروهوفمات،الحديثأهل

أمرهتخاتمة"كان:الفارسيعبدالغافرتلميذهعنهقال

لعةومصاا،أمحمهأوسجالسة!الىعيجثه،المصطفىحديثعلىإقباله

ولو،الإسحلام!جة!ماالذينا-وابخاري-الح!حيحينا

فييستفرغهالأياممنبيسيرالفنذلكفيال!سالىلسبؤكأش

الماضية،الأيامفيئالأحاديثسمعأنهولاشكتحصيل!،

.")3(بسماعهكمردآخرواضصتغل

مرمابحسبجصةكتباحامدأبييراعدبجلاتدثقلفاته:

أبرزعا:منولعار،مرإحلمنحياتهفي

الدين.علومإحياءا-

الفلاسضه.تهافت2-

)69(.السابة!ائ!مرجع)1(

.(Y1Y/)1الحسفدية)3(

اتحلو،!همدتحاقيق:ابهـ)91/323(،)6/218(،أطسب-بالثافعيةطبتات31(

اهـ.383البابيعيسى،القاهرة،الق!اجيومح!ود



كاالنحمارىفيالردعىجثيه!دعلماءالحسلميفئ

ا!ولىالشةالجريةالقرونخلال

الاعتقاد.فيالاقتصاد3-

أهله.غبعلىبه4-المفنون

الباطنية.فضائح5-

.الكلامعلمعنالعوامإلجام6-

الولد.إيها7-

.الأصولعلممنالمستصفى8-

)1(.الأصولعلمفبالمنحول9-

ومذ!،الإنجيلبصريحعيسىلإلهيةالمجميلالرد.أ-

الحلول!معتقدفيالنصارىناقشكتابأوليعتبرالكتاب

مستقل.بش!صلوالتثلي!الإلهي

الجدليالتسليم:الكتابهذافيمن!جهكانوقد

كما،النصبترجماتإياهامقارنانحوصهمبصحةللنحمارى

فيالنصارىلمزوقدوتفسيرها،النضوصهذهتعليلقام

بمناقشةكتابهوختم،المعتقداتبتلكسلمتالتيعقرلهم

أدله)2(.وروحكلمةلعيسىالقرإنتسيمةفيالنصارى

وقد،المحتومالأجلوافاههـ(3100عاموفيوفاف:

)3(.صدرهعلىالبخاريص!حيحونجد

.(22Tr-)7/الأعلام338(،324-)91/إلير)1(

الجمياط.الردكتابانفهـ:)2!

191(./)آلل!كيالافعيهةحاتات22(،)7/الأعلام1()



كاالنصارىجئهودعلطءالمسمينفيالردعى

الأولىالستةالهجربةانقرونخلال

هـ(1،5-174)نيستالشهرا

الشهرستانيأحمدبنعبدال!صيمبنمحمد:اسمه

)1(.والحكمةالكلامأهلشيخ،أبوالفتحكنيته،الشافعي

وتسعأر!مائةسنةالرا!ح!لىول!حيسأف:!كننبذة

المذهب،شافعيوهو"شيكرستان"بلدةفيهـ(S)47وسبعين

متكلما،فقهيامبرزا،إماماكان،أشعريالأصولحيثومن

.محاضرا)2(،وإعظا

ميلهولولا،متانننكيس"عالم:الخوارزميعنهوقال

")3(.الإمامعولكانالاعتقادفيولخبطهالإدحادأهلهإلى

،آا"الفيلسوف:إدحمويياقوتعنهوقال

تخبطهلولا؟العقلكاملالفضلوإفركان،التصانيفصاحب

عنهموالذبالفلاسفةعذهبنصرةفيمبالغتهوالاعتقاد،في

الإسام")4(.هولكان

تهم:بعدةالشهرستانيآلهموقد

القلاعأصحابالشيعةمحنأنهأتهم:الأولى

علىتصحلا،خطيرةتهمةوهذد"الإسماعيلية"،

422(.)3/لفيهنالمؤمعجم213(،)6/الأعلام)1(

.(512/إآالإعلام،(0/2TAY)اب)2(0

277)!خوارزكتاربخ!)3( /)r.

r(.)377/البلدانمعجم)"(



كاجهه-دعكاءالمسلمينفيالردعمىاسنصارى
ا!ولىالستهالمجريةالمرونخلال

يلي:بماعنياالجوابويمكن،ال!هرسشانى

منوذلك،قويةردوذالفرقةهذهعلىردودهأنأ-

واكحل.المللفيعنيمالحديثخلال

لحكمصحتلوإذ،صحيحةغيرالتهمة3مذأن2-

وتفحميلا.جملةالدينمنبالخروجعليه

علىواستدلوا،الإماسيةالشيعةمنآنه:الثانيةالتهمة

والجوابدار"،حيثمعهيدورعليمع"والحق:لهبقوذلك

عنيا:

إإب:لح!اوذلك؟غي!هـهـححةالتهمةهذهإن

الإما!ية.ردأنها-

مثا!،الاستخفافوبالسىضهـيذمعتقدإتيمذكرأنه2-

)1(.الغيبةعقيدة

منها:،كثيرةلفاتمؤللشهرستانيمق!اف:

:كتابفيذ!رهوقدالعباد،عقائدإلىالإرشادأ-

.الإقدامنهاية

ابنإليهنسبه،الآناملححذابالإقدامتلىخيص2-

خل!!ان.

النلاسنة.سصارعات3-

أشفسير،إفيوحذأ،الأبرارثمصابحارالأسرمحفاتيح4-

فاعورحسنوعديمثتا،عبدالى*ثهـعلي:تحقيئ،والنحلالملل!بانظهـمثمدسة)1(

114.ا-)1/3



كاالنصادىالردعلىضاكمغل!جثيسدعلطت
الاولىادشةيةاله!التهرونخلال

أصنيالوالشورىمجلسخزانةهـفي667سنةكشطنسىخةمنه

.بص!هـان

)1(.الكلامعا3فيئالإقدامنهاية5-

فيهعالجوقدكتبد،أوسعمنوهو،والنحلالملل6-

منالصهـايا،منبعددالكتابهذاوتميز،عدةضوعاتص

أبرزها.

عاصيهم،الردندووالأدلانالفرق!ذاهبيعرضانهأ-آ

هذاوبيانعلييمبالرديقومفإنهإلانحرافإشتدإذأإلا

.الانحراف

الإسلامية،الفرقعلىاشتملالكتابهذاآن-ب

الوضعية.والأديان!أالسماويةوالآديان

:أقسامثلاثةإلىمحذ!كتابهقسمأنه-ج

وأبرزعقائدهاذاكراالفرقعنفيهتحدث:الأولالقسم

شخصياتها.

ابيكودسال!ضابأكلعنفيهتحدث:الثانيالقسم

قهم.فيبيانهح،رإلنحمارى

الصابئة.!تفيهتحدث:الثالثالقسم

رتقديحمها،العقليةبالأدلةالأستدلالفياهتحمامحه-د

أضقليذاالأدلةيذكرلاالأحيانبعضوفي،النقليةالى؟ددةعلى

.(224)3/اصةثلنعيناصعجم،!312)6/إلى؟كلام(11



كطالنصارادكأدالرفيئاسم!ميناءعلطجي-!

أ!صلقا)1(.

حححهر!ما:تهفاو

.(2)هـ(945)ئةخمسماو

)اا!

)3(

راكحل.الملل:إنظ

)02،/288(.اب

كا

لىالأوالستةالهجريةالقرونخلال

وأربعحنتسعسنةبشهرستانالله



الأولىالشةالهجريةالقرونخلالالئمار!علىدالىفيالمسلمبتعلماءجهه.د

هـ(583!)511الخزرجيأبوعبيدة

بنمحمد"عبيدة"أبيبنعبدالصمدبنأحمداس!:

الخزرجيعبدالحقبنمحمدبنعبدالرحممتأحمدبن

فقيه،كبادةب!تسمعدإلىينتسبجعفر،بأبىيكف!،القرطبي

.)1(أندلسي

مدة"أصة"غرناوسكن،هـ(15)9عامولدحبف:!كننبذة

العربي،بنب!صأبيعنروىمدة،و"بجاية"،الزسنمن

صعفعبداللهوأبي،البطروجيعبدالرحمنبنجعفروأبي

إشتهمهـبالذكاء!أ،الخصالأبيبنمسعودوأبئ،مكيحفيد

.والأدبوالقحمحىبالتواريخوالإلمام،وادحفظ

ثمهـ(،)545سنةبالأسرامفحن،عمرهآخرفيعمي

ويقول!عليهيكضهـالثناءبقيبنالقاسمأبووكان،منهاللهخلصه

بفضله.

والتأليف،بالتصنيفالضكأرجيأبوعبيدةاشتخلمؤ!اف:

منيا:،محفيدةتصانيفوترك

إختصردتم،النبويةالأقضيةفيالشموسآفاقا-

سؤسةالأرلى،ألصبعةا)1/017!ثحالةعىهـ!ضاالمؤل!ت،معجم.)نخ!أ

3نإبرإمحيم،المذهبرعلما-أعيانمعرفةفيالمذهبوانديباج،يروت،الرسالة

العد!مية،اس!صتباداراحص(،)412الأولىالصبعةاص!)911(،المارينوهـالدين

-هـ!ت.،لنملايينالعلمدار!13.)1/للزهـكايوالإعلإم،بيروت



كاا!نكاركطالردعىفيايمم!لحينجهه-دعلمات

الاولىالستةالهجريةالقرونخلال

وأغلاقالشموسافاق:سماهأنهفيهوذكر،الشموسبإشراق

.النفوس

ومنسوخه.وناهـخهأعرآنإغرلمجطفيالعمباحنفس2-

بعدفيماالمتفقعليهمابيانفيالمرتفقحسن3-

الشفق.وقبلالفجر

لمجب!.الرسوأ-اياتمعوفهفيالسبيلقصد4-

.كالصثصإقحامفيالحمدركمتام5-

ومو،الإيمانربانحسوسراتعالصلبانهاساتمقامع7-

منوكانأبصليطلةألتساوسةأبعضعلىبههـدكتبدأفخملعن

وطبعه،شامةمحمد:حتقهوقد،معناهفيألفماأحفل

المسبحية.والإسلامبين:بعنوان

الإسلامعلماءسندودردثانيئيعتبرال!ضابومذ!

حيثمنأجبارعبدإالقاخهىببعدالصلبحادثةلنقدتع!!ض

قوته.

وكان،النصوانيالقسعلىالرد!بمؤلفهأسهبوقد

الكريم،اغرآنافيالإ!جازقضايامنعددعلئشاملاردد

الدالةالنصومحىمحن!كثيمذكركماء!،محمدنبيناومعجزات

:بخالمتيمتعذاكتابهختمقدو،كلئتنهـحححدنبينانبوذعلى

لنفيالتيالبمنريةمحسىأفعالىعنفيهاتحدثأولاهأ

الألومية.عنه

والسفهألأذىمنالمسبحلهت!هـضم!مابعضعنثانيها



1851ىالنحاسعلىالردفيالصلمبتضل!اءدجئن

الأو!الستةالهجريةالقرونخلال

ا(جهود)1(.كىت

الخزرجيعبيدةأبي3وفاكان"فاس"!دينةوفيوقف:

هـإأ2(.)582عامتوفيتحما،والستينالثالث!ؤيناهزعمرصت

إ!(

)2(

0c)1/لنينانمؤهـم!جم،1(1)6يباجالف:انفر ( 1V11)للزركليوالأعلام ° 5 l).

ألمابقة.انححراجماتاهـ:



علطءالصفيا!ردعىالنك!ارىهجيه-6

الخاتمة

الأولىال!متهالثجريةالترونخلال

والسلاموالصلاةالحمادحاتبنعمتهتتمالذيلنهالحمد

أخلصىفإنوبعدوسلموصحبهالهوعلىالبرياتألثهـفعلى

التالية:النقاطالىسبقمحاجميعمن

الزمانبتفاول:ينقطعلاخيرصللىغيثيمامىحمدأمةفيأنأولا:

اضهـالأمموهيللناسأخرجتأثةخيولأنهاالآياموانصىهـام

الآمرمنبهتقومبمامحعلقةالخيريةمذه!صانحمالذلك

المنكر.عنوالنهيبالم!هـرف

بولسنحلةدينالانعليههيبماالنصرانيةأنثانئا:

الححصيحوصلبالإلهتجسد!نكىختلفةعقائدمناقتبسوه

.الترهاتمنوغيوثاالصليبواختصاص

دينالبعضر-يسميهاصما-ادحقةانيةالنصمألتثالثا:

سثلهاتوحيددينومحيمريمبنعيسىعلىالسماءس!!أفكأل

تباركعندأدلهمنالرسلبهاجاءتالتيالدياناتبتهيةمثل

تعالى.و

يعلملاكفالنصارىيديلينانتيالاسفارأدترابعا:
يم.

يزعملمتأريخوسبهـةكتبومحيكاتب!امنأتحديداج!واعى

النصارىزعمرإنهماللهكاصمةخ!إل!منيقد!ونهاأنهمكتابيا

-إلمام5تجطأشما

صفةومفحومحاالبشرقدسهاالآسفارهذهأزخامسا:



الأولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

البعض.وأقرتالبعضرفضتالتيالمجامععبرالقدسية

وقوعهالنصارىزعمأمرالمسيحصلبأنسادسا:

هذهبطلانالمسلمينعلماءبينوقدالتواترعليهوزعموا

المسيح.ونجاةالنصوصخلالمنالدعوى

منتنبعالإسلامضدالنصارىشبهاتأنسابعا:

المركب.والجهلالواضحوالخاحالصريحالكذب

الأولىالهجريةالستةالقرونعلماءجهودأنثمامنما:

.القرونهذهفيالنصارىمعالإسلاميللجدلطيبةخلاصة

هوالأولىالستةالقرونعلمأءقيامسبمبإنتاسعا:

نأيجبماالحقوبيانالإسلامالدينحياضعنالدفاعواجمط

عليه.يسأر

فيأكثرتركزالستةالقرونعلماءجهودأنعاشرا:

.النصارىعلماءمنوقتهمفيكانوالمنوالمراسلةالتأليف

نبيناعلىوالسلاموالصلاةوأخيرأأولادلهوالحمد

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمد



النحمارىهضالردعلىجهه.دعصءالمسلمبت

العا!ةالفهارس

الأ،لىال!مةالثجريةونالفخلاأ-

الايات.فهرس:أولا

الأحادشط.فهرس:ثانيا

.المقدس31ضابنصوصفهرس:ثالثا

.المصفلحاتشهرلى!:رابعا

واللوأئف.الفرقفهرس:خاصسا

الأماكن.فهرس:سادسا

.الأعلامفهرس:سابعا

الكتب.فهرس:ثاص!بم

ضوعأت.الموشهرلص:تاسعا



كاأرىانن!الهـدعلىثيالمسنحيندعلطتجي

خك

القرانيةالإياتفهرسا-

!هوالبقرة!الوسورة

!...ت!صثآذ؟لك*!ال!ر!ر-

!...لحلوبهكغ!عاكاأدئهختم!-

لأ...عقىبكم!م)-

فلأ...ري!قحض!ضوإن)-

ثه...سثدرء!ن3بورفآتوا!-

بلأ...الكئثيكحوندلذبفوتل!-

!...جاءكمآرسو،أئكئما!ر-

!...أغل!ف!ثيما"لم!ذل!-

!...ائجئةيدضللنوقالوأ!ؤ-

!...أآفصيثطليستأئهوروقاك!-

!...اوللىألثهائخذلواوقا!-

!يو...آئ!!عنكلزضىولتثر-

ص...أذتنق!كاأدجهـشوايلإشز-تف"-

لأ...بكنختثلهإبنخرأشكوإذ!لا-

!،...نحخرىأؤمحودا!ونوألوأرقا!-

ي!!فونهر!11ءالييماتذينأ!ص-

عمران!م!ال!وسورة

!...يهيدب!تتماقاقف!-

ضيممى.مثدإتث!-

!ه...!هصاجكفمنل!-

!...لبشركاصاهـا!ه-

الإودطال!تةالثجريهالق!رونل

13

Yr

33

vi

87

901

3(1

116

012

122

124

133

146

05،51

3!

(6

97

Yo

25

28

7،3*آ

rr

33

؟،ط!ط!

ص!33،ير

96

2i،3-70إ،L

ء18

33،دغ

36،37



لماه8كثرالتعلىالردشالحس!تءعلطجئث!د

النساءكبمرةمالوص

إللهس!(طيعوأمنوآإلذينأيهايا!-

!و00.3اللهغئرعتمق؟نولؤم!-

!...اتسيحقفاإنارقوليم)-

!"...لمحهإخنلثنواالذفيوإن!-

إ!يقينا،صأ)وماقنلع-

لقلوإ!لاأخحبتأقل)-

!...عسيمأتنعيسىئمسيحأمال!-

!...يمعصف!لقنهاأ!-

!المائدة!هوسورة

لأ...نصرىإنالوأقادىلزا!-

!...دواحبؤألنةأشؤأنحنل!-

!...رسموبا!نمجاق!تكئبايأقل)-

لأ...يا!إسرءئبنىاتمسيحوقالل!-

لأ،..لوا!الذينأ!انرلقذ)،-

!...بئايخعايىاللهقالوإد)-

لأالأثعامردسو!الو

؟،.رئحلااتححدوناللةلايتالكميناوفت)-

مهـالأعرافم!سورة

(-

-!م

-ثز

م!...ألتهواتجدائق!لمح!

!...كعص!ماءلى

!ه...ألذنبكذفىكاواتحضت!

!...!لاإياثياقل

!الأنفالم!-رة

!ص...جمعالأزضألىماأنفقتئؤ)-

الأولىال!تةيةاليبالترونخكأ!

oq

82

57(

157

157

171

1V1

171

18

91

?V

73

16(

rr

93

117

138

63

76

034

33،1.2،021

121'

211

،6،187 i i،

18 A

30،99

41،091 Aq ، i

41،184

69؟68،96

،7،33،34

62،82،86،5996،

114،143

257

IA

175

،3536

Yrv

603



النصاركطعلىالردجيودعلطءالصملمب!ي

مهـبةاقىةريمو!ال!

!...أللهآبقعريرتهودآوقالصلأ

مهو...أللهاتجفتحسيحالمجرىالتوقا)

!...فىبارسوله2أرسل!زىأهو)

يونس!!الوسورة

!...لارضأائ!تإذاحخ!ز-

دهى...ائة5أ!تبهثالرماله-

!و...بعشرسصورمتد!فأتؤ!!-

!و...الذكرنرتناانانحن)-

مهو...لمحهونثنختس!شهوفإذا!و-

!...تؤمربمافأضدخ)-

!...قوافعالمحت!عاوإن)-

هود!)سورة

الحجر!هو!!سورة

ثبرالنحل!سورة

الإسراء!!الويورة

!...ءبع!داشرىآلذىسفحن)-

!ل!...لجنواقيلنىاأتجمعتلبنلمحل!-

،...تجاإفقال!ر-

لأصريم!!سورة

الأنبياءمهومالوسورة

!هو...ءالمةفيمصالههـ؟ن!و-

!...اقبل!صحمتأزسقناوما)-

!...يئاركرخابزد،اقئا!-

!...وككىتالل!انحفلىا!ال!-

المومنون!و!الوسورة

دىالآوئستهاالجريةالترونلخلا

93

03

rr

24

92

49

6Y(

22

25

96

19

3.1

3.1

16

278

281-284

278

191

264

027

262

927،49/2

I/A-

4337،186،

6،114يم

173

ير،04،41،3

183186،



كاأ!-دعلطءالمسلحينثبالردعىا!نحارى

ل!...يقضأتقزءانكذاإن!-

!-

(-

!...فرقكلنف!فانفلق

!...نؤ-!لاألفالينرثلنزيلوإئهو

النمل!مالوسورة

ال!ثعراءو!!!سورة

!العنكبوت!الوسورة

!-

(-

!-،ا!قديرثخماءعاحا!لألئهإق

!و...أتصفخلأتجدلواولا!

!ادومذرسو!ه

ئض!إ!الروءاغلتلشح!ائص

/صو-ص!!ء-روصص
ل!...الفنهثتونيتولوإر

!...قمحدأن!ضعكمايخإتليس)-

!...لقربونالآإنغبدلمحتمما!-

!ا!صأآئحيعارآدتهيخلفلااللهوعد!-

)ثرجبما!عريزل!خمثوإته!الو-

!...قرءأناإلذآؤخا3ثذلكل!-

مهوالإحزابرةم!يمو

!ص!الوسورة

الزثرم!!الوسورة

!هوفصلت!الوسورة

!هوال!ثورىسورد!ال!

!هوالذاريات!!لمورة

!.-.يوسهممست!نروأللذيئف!دل)-

اقعة!*الإ)سورة

نتر!(م!ينزكؤنوا*ع!آيحذعؤتلا)-

!...روخامففيه!ضا!-

!والتحريمم!سورة

الأ،لىا!ستةالخجريةنالف!ول

76،33 vv

63

291-391

ا-2

12

75

173

9/27

187

91

لمي73

918

09/1

،278283اير-42

91

161،791

257

rU

191



كاالئ!ارشفيايردسلىسمسممينجث!دعلصاء

*!3!تيوىيخيحاةمجذ!ألئم!-

9ثو000فيهاررحوأتحنبكذألنزلى!الو-

!...رلكفعلكفترالؤ!-

!%ضص:بمأل!!تر!؟أغير)إتا)-

!ءالكحىم!سورذ

القدر!رد!ال!سو

م!الفيلم!يمورة

ثرثوالكو!!سورد

الأرلىال!تةالثبري!القرونخكق

6-7

r_1

؟88

?Rا

268

26بر



اصئار!عىالردضالمس!علماءجث!ه!د

الأحاديتفهرس

...حنناءعبادب"خلقت-

"...إلىنفرأالله"إن-

...عليكفإنتوليت-"شإن

"...يفهـلحتىالساعةتقومللا"-

"ء..أولاهرقالما"مدينة-

"...العوبجزيربتغزون"-

البغاغية"الفئة-"تقتلك

(0001ا!ناصلىحاالهـوم-"تصادحون

"...الأنبياءمننبي-"ما

((....بعيرمحررتلقف-"نعم

"...الل!بولمنكلب-"أكلك

"...الوجههـد"شماهت-

((...عليناولا"حههـالينا-

"...هذافراخ!أخذ"س-

"...شححاالبعيرطذا-"أن

أ(...الشىجرةتينكلىإ"إذكحب-

"...الشاد"هذه-

"...النارأهلمنإنه-"أط

"...تههـنستأنحمإ"-

لىولأاالمتةالثبريةالقرونخلال

8ب

4-ه

12

13

276

دأ

9/25

?y I

265

926

275

027

271

272

272

274

274



اه؟أكطالئئارعد!انردفيرالمشمينعماءدجي!

"...أسماءخمسةلي-"إن

...نبيلاإصليكفما-"اسكن

...الحوضعلىفرطكم-"أنا

بب"لحوقاأهليآسرع-"إنلث

"...ملكهمزقاللهم"-

"...علمنيربيإن"-

"...الأبيضلىإبت"-

لىألاوالتةالثعجريةالقرونخلال

275

273

275

y V I

VI?

276

922-237



أصنح!ارىهأذ-دكمىفيجثودع!تالمملمين

ا!متةقيالهجرإنثرونخلال

المقدالسالكتابنصوص

.((...ربالبشرابن000-"

"...براهيمإقبل"آتي-

."...مخالفايا-"إتبعني

."...إ(طلاقحرم-"إذا

((...إنسانعلىكانإذأ"-

."...الحصنإلى-"إذهبا

."...لضيطانياعني-"إذهب

."...الدنياجححيعإنىهبواإث..."-

"...النعحمإلىا-"إذهبو

."...ف!هـوولاكيسبلا-"أرسملتكم

."+..حولكمنبصركارفعي"-

."نفسيجزعتقد-"الآن

"المقدسبيتفيأكجاردعن-"النهي

."...شبقتنيلمإلهي-"إلهيئ

."...لكمأقول-"الحق

."...ديةلبااعصيأأ"-

...ال!ياطينجناأضباسماثاجم!ى-"أ

."،..اللهتجربألا-"أهـهـنا

."...نسىجدلاأأمرنا"-

،366

63،A

172،387،938،

(،5،74

991،3-2?

236،

،217

217c

شولأا

366

204

793

891

393

ror

802

355

247

254

248

257

9rA

387



كا)ننكارئعلىالردفيالم!ملمبتعىاتجف.6

."...محمعدالهـب-"إن

."...صارخصوتأنا-"

."...وغسلقامالمسيح-"إن

."...إ(سححصلوب-"إن

."...صهيههـنمنأظيرإلله-"إن

."...لياسإإن"-

."...ليسعأإن"

."...حزقيالأن"-

."...قبال!،ليسوع.تبو-"إنكار

."...اللهابنكنت-"إن

."...أشهدكنتن"%-

."...آخرفيي!!هـننهإ"-

."...يحبرأنيجب-"إنه

."...الخمأنبابأنا-"إني

."...لود!هلناولد-"إلت

."..-المعمدأنبحيى-"إن

."...التغطيسسنيحيى-"إن

."...لسوصا-"إن

."...يوسفإت)1-

...إسرإتيلبشبصليحم!ههإني"-

."...أيل،أيل"-

الستةالهبريةالقرونخلاأط

53،

لىوال!

186

904

93د

233

47

47

47

212

2 1V

246

63 A

457

2.د

804

255

يمه

602

252

991



!رالنصعسالهـدضاصممينعلحاءجئهه!د

."...لححعلمايياأ"-

."...صنما"رأ!ما-

."...رجواالناسأيها"-

"...سيتمنالهـب"جاء-

ايستةالثجريةنتكروناخكك

235. OYLfgC?،A

."...يسوع-"وتعمد

*"...للها-وفخر

."...إسرائيالماالنبيقيمسأ

."...الفخرةوأصناميابابلسمقطت

."...تسببحاانربسمبحوا

."...قأسثىا!زقوماسآبحث

."الأرضثاتالسموسشحول

...قصورمنأجاديةواالمدإئنستمتلىء

.".ء.نفسيبهسرتالذيعبدي

."بالسنوالسنبالعينالعيمت

."...يجيحكملاالانارقليط

."...روىفقدوإ!ىهـببفتومي

."...عمرانبنلحموسىأدتهقال

."...أحبتكقد

."...بنفسيآقسمطقد

.(0001محمبتالتيالمر(أةقصة

."...المسيحييدهـذاتسليمقصة

،386

،253،215

وسالى!

46

3??

231

245

82

92 T

232

693

238

238

rAv

234

247

228

131

245

364

121



فيالردعئا!نصارىهجهودععماءالمم!ل!

."...ناظراقم.لي-"قل

"...الأرضرعلىحىهـمحتموهعا-"كل

."...أتجطأنيئاتحسبولا"-

."...قد!طانيتحسبو!لا-"

...الأنجاسسبيلإلىتسلكوالا-"

."..-جتسافيأ(تفنوالا"-

.".-.قتلو!اتتقتلوالا-"

."...الباديةأرنحىلتفرح-"

."...إس!هـأئيلبينمنبخلفلا-"

."...تلكتنبت-"لم

."...تعلق!نمحلعونملعوذ"-

."...خدكلطمهـت...-"

.((...فالطححهالصمك-"عن

."...الححسم!-"نست

تما

."...سسمهأنذا-"عا

.((اللةسليل-"مذا

".أللههههـ.علم...-"

...تلا!يذهمحههـفي...-"

...5هـغلامنبيهو...-"

"...دعوتهمتحمتد-"ولا

."...الحاديةوسصأوتمنق- ".-

اصتةاالثهبريةالقرودخلاق

rig,

،371،372

لىولأا

8

A

A

V

3

?r

93

r?

93

93

22

24

rl

rv

ri

793

793

793

T 4 r



اترىهاسردعىعلطءالمسل!تفي9جيهو

."...ليهإجاؤاولما"

.(!...أشثركأبييا"

."...تؤمنوال!أحباتي"يا

...أجحراإلىالبحرمنيجوز"

."...الأنبياءاتلةقا"يا

."...حمارهيركب..."

."...يخلهتلهإيسوع..."

((...ادخوثمنيعرق..."

...خصةأأصحابهيههـلي..."

"...كدوسالأمميدوسههـن"

الاود!المتةالهجريةانقرونخلا!

991

48

Yrr

arc

937

937

937

97r

035



كاكأالنسرالردعلىفيالمسل!دعط-جثو

المصضلحاتفهرس

الستةالب!يةالقرونخلال

،015،95،16،26،07،17،77،58أقنوم

.تحادلإا

،3،433سأAvg.حبارلأا

09732قنةسالأا 1 c-

،0471،571،781هيةلولأا

0،382النيتهويالإيمان

78-0ائبطار!ة

يالى.دىلتآا

يللتبدا

064،45،85،16،96،67لتثلي!ا

،0612،722،723،923،433،633يفألتحرا

،037،483،823لتعميداوأأستخب!ا

لتسلسل.ا

-047،583لضةلجثاا

057،18هرلجوا

r(.يههـنرأحوأ1 RTRA?

،0431الأبديةالحياة

دحههـاريينا

،0871،971بههـبةشإ

لىولآا

381

72

384

942

917

43 A

425

431

345

185

933

AS

425

؟85

328

316

425

11/1



كاا!صكأفالهـدعىفيجههسدع!ءايممبت
ال!شةالئه!هـيةال!-وتخلال

0إلرهبان-

027إلقدسالهـوخ!-

02،702،612،9آ،791،891،052،552.الصلب-

122،

.الطلسمات-

،0612،172،182،912،522،122الفدا--

24r-0156-القساوسة 4 9 ، r_

،0917،412-إللاهوت

المبامحلة.-

،0174ال!جامع-

،784!02المطارنة-

36-01المنانية-

،0181،412،912الناسههـت-

0174177المسيحألوهية- c،

،016،174المسبحبنوة-

،016.518،385،048التدس-روخ!

.-سنسصهآ

،077الإيمانىالقانونأثلإيمانا-شمهـيعة

رنة.الححطا-

ئىرلأا

435

،86

،21

2T T

426

375

435

9rA

184

416

942

43"

93 A

178

76(

443

261

942

384



النحمارىهالىدعىفيجث!ودكطءالحسمين

لىا!شالستةيةالجرانقرونخدس

والطوائفا!رقفهرس

ئيل.سرا

لأرمن.

لأساقنة.

.لأ!هـاد

.لأنباصا

أهححة.لبر

لبطاركة.

.لترك

لثنوية.

لحبش.

لدهرية.

.وملر

.لعرب

.لفوس

سمه.لنهلا

التبط.

التسطنصسهإة

.الصجوس

نية،االمل!

228922،،232237،،2823،

3-3،4

؟2-38

244؟9

39،281،928*4

244،8

281،9

235،244،267،ب،174،228

226،228،922،235،2"3،354،6.س،6

022،4

174،244،9

س،ه81ة87

rA

38

35

28

r?

28

28

28

r?

ri

rA

rA



كاألنصارعلىالرثفيجثودعلماءالمملمبت

ولرالالستةاالثبريةالقو،-خكل

ية.رلنسطوا-

.الييود-

اليعقوبيد.-

.ئياطسراإبني-

.نضاليو-

-فيش.

381،383 3، 5 4 7، A385ط

3آ023،234،237،803،317363،8!أ922،

VA

?r?rcYr

2س2

2ب2،6ب354-3



103اسنماهـتعلىانردذ!الصملحينعماتجخود

اتستةالجريذونأكخلاا!

كية.نصاإأ

.آورأ

.نيراإ

-لجزاءسا

التسطنحسه!ة

لهخد.ا

ليمن.ا

بل.با

.لمتدساشط

عنيا.بيت

تيمان.

سيناء.-جبل

.فارانجبل-

.حران-

رو!ا.-

-سمض.

.سقران-

مح!هـريا.-

انوالبلدالأما!تل!!فهـس

،341

13،

rvo?

276،277،286،

،52

،23،024.،48،94،32

،14،15،18

7

A

V

V

،لى

23

34

92

37

?r

23

c?

92

r?

rv

37



ائنحارىعلىدال!صتالمسد-إسلماتجهود

-سمرقنلى.

-سيناء.

-صنعاء.

-أصطنه.

أحلى.غزوة-

الأحزالب-غؤوة

.ربكغزوة-

.نرافا-

-فرنسا.

-أقسصنصينأ.

-م!سة.

كا

الستهيةالجرالثرونخلال

،48،94،235

48

،97

،266،245،267

لىولأا

ETA

257

403

375

692

92آ

692

94،

435

328

926



كاالترفال!دعلىفيجهه!دعلماءالمسلمين

الألح!مفهرس

لىالأوالستةالعجريةالقرونخلال

براهيم.إ-

الأثيو.ابن-

تيمية.-ابن

.حزمابن-

.الأشرمأبرهة-

الباقا؟رني.بوبكرأ-

بكرالصديه.-أبه

الباجي.بوالوليدأ-

الخزرجي.أبوعبيدة-

123،313_122،برأ13،آا-سأ-0332

801

،112-144-444

046س!-458،يم!،21س،5031،18س،5574

268

29-142-455-451

55IVLYIYLr?

285،أ-921هـا-أه7

-أ-218-165-146-145"801-9

225-221227،922،،2319147،

I

/

.ل!ععرياءلعلابواآ

زكريا.بنفارسبنأحمد

.أخنو!

إرمحيا.

.ادم

.اريوس!

إهـحاقما.

.إسمماعيار

.أشعيأء

96(

801

-ح911،ص!

252

327،292

iTA

3،292س232،8

،9222322 rAc

912-914238،2345،



كافيىالودعىالنحارفجهودعلماءالص!لمين
الأولىال!متةاخبرقيانقروناخلا!

0314شنوغياآ-

ادجههـيني.ادصهـمينإمام-

0593لشرياندألم

02مالكبنآنس- in

363.أصمحلبأعبدإبنالأسدهـد-

0562يغوثعبد-لصودلأا-

0722العنسيسودلأا-

0TARالمقدرنيلإسكندرا

0265العطيلةبنالحارث-

3،234،943ير283-.،51-6ا020الجاحفأ-

111.-السهـجاني

-ااء22ا-26ا-953-79-89-آ05أيوبدنالحسمت-

-أأ-448أ-أ4-.أا-36-33ا-34ا33

16"لأ66.

ح!-ثوو-447أ-أ-95أ-57ا-اه94

دم3-!لحلاص!.آ

4.،413-511-9-0596نيستالشهرا- 7 -3 4 TA- rT

174-أآ-7اآ.-1-3137-5312-121-11-17هـ1.ليلغزا!-

2-04357قليطرلفاا-

ا-168"أ-57هـ-92-39-69!9-أ00عبدادجبارالقاضي-

دى082قيدار-آل

444-4أ9--212-216-15-023123يديتولححاا- _o t



الن!ارىعلىأل!دتصالمممباءعلطجهود

.يوردلماا

المتنبي.

عبيد.آبيجمتال!ختار

المرقس.

.الححغيرةبنالوليد

.ألياسإ

.ثنيد!ائبما3!هـنبنلياسإ

ليسع.أ

.إليعازر

بختنصر.

برنابا./-

.هـسبصمأ/-

.سأبصليص-

بولس.-

.سطسبيلا-

.ستيصوأ-

عبا-الئه.بن-جابر

.جالوت-

يل.-جبهـ

لى.قياحزأ

لى.مقاحنا-

كا

الإود!التةالئن-ية،ناكخلاد

69،203،233-436

911

356

321،153،22،931،094"-1(r

263

؟126،236-125-123-121-11

422

121-122-123-124-125

127-161

243،244

413

(rأ?ro)--r R

333-6rr

،383-344،343-417-418آ31

384،421

384

vr?

أ"3

264ء927-27

314-313



103رىيتاعىاصردفيادصمينتعدط6جمو

لىالأوالستةالهبريةانتكرونخلال

ل!.نيادا

.دودا

يا.شرز

.ليوسسحبا

.عبادةبنسعد

.دإودبنسليمان

خرشة.بنسماك

.سمعان

.أحرةباشمعون

i_طص!25،254 Yir

132-133-134-141-164-261-316،8

r

o+أ-132-133-ا

r

48-145!-152-ه

ص!اسض.محمدبنعبداللة

سبأ.نجنعبدإلله

.عزرا

ير.ع!هـ

عكاشة.

،932-334،3356

31

rr

23

79

27

03

03

93

rr

cس

rr

27

0276طالبأبيبق-عل!

2أ-0588ربنبن-علي ? ?-Y ry- -?rT43ء-YY

0503ادخطاببن-خمر

.حماربن-ضباك!ى

،11أ-ه1،44!ء،79،1-89-7820؟.السلامعليه-كيسى

_1?11_Yr lY' -. ?1_VYl A11_l"3!أ4ا-5ا-



كااصنصرىالردعىصجهه!دسماءال!ملمبت
لىالاواسمتةالهجريةالقرونخلال

147-148-561016-162-164-

0672يلحىبلداوزفير

محمد!بنتأصمةفا

0158فيثاغههـرس

692-0361قسطنطين

941-421-0،97425قسطنطينولش

0264اعب

4135-أا-337-ا064لوقا

0931لوط

0314لركيودس

43س-أ.93-933-412-أه931،،233.متى

2302-23-228-أ22-5227-53-05!عبداللهبنمحمد

3س3-9صلاس2-377-0385-3أس-3)3س.محريم

079مقدانيوس

4أس.!نايل

2335،317-2-16-162-228-122-912-135-05!وسى

39.رنسطد

-اا-24أ-222أ-أأ-91أ-917-5950-أ0يحيىبننحر

23أ-228-هأ-96أ-57أ-56أ-448أ-.س!م!أ-2أ-.92

0122نعححالت

243.-ف
هـ!



أصئئ!ا.هـضاسردفيالص!لحبتتادطجهد-د

-هابيل.

-هاجر.

.نورما-

زك!هـيا.بنيحيى-

.يعقوب-

.يهوذا-

الأشكريوطا.ييوذا-

حنا.يو-!

يوسف.-

.الفجارسفيو-

ا-يولضع.

ه

الأولىنتهاالثبريةتالئرثخلال

233

023

343

135-165-167-412

3.1-22(-rrA-rAr

235338 L

?22

171-222-235،236

152-ا-ا-338-141-145

،374933-375

،228-315،931،338103



الاولىالستةالهجريةالقرونكاخلالالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

والمراجحالمصادرقائمة

الكريم.القرآن

دمشقية،لعبدالرحمن،والتصوفالغزالىأبوحامد

الأولى.الطبعة

لكمالالأناجيلفيجديدةقراءة،يسوععنالبحث-

الأولىالطعبة،الأردن،عمان،الشروقدار،الصليبي

.ام999

مقاومتهأوطرقوغايتهانشأتها،الإنجيليةالأصولية-

الأولى،الطبعة،الريأض،السلمدار،الهذلولعبداللهلصالح

4 l`1699/اماهـ.

د.جان،العباسبنيخلافةفيالنصارىأحوال-

،الشروقدار،زينةحسنيالعربيةإلىنقله،فييهموريس

.ام099الأولىالطبعة،بيروت

أحمد،خليلإبراهيم:تأليفوالتلمود،إسرائيل-

،القاهرةالمنار،دار،فيلبسخليلإبراهيمسابقا:القس

.ام9.!ااهـ/041

للبياضي.المرامإشارات-

،اليهوديالكيأنوأزمةإسرائيلبنينبيأشعياء-

.بيروت،العلومدار،المراغيمحمودد.

.بيروت،العلومإحياءدار،للباقلانيالقرآنإعجاز-



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلالهاالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

.بيروت،صادردار،الزركليخيرالدين،الأعلام-

محمدبنعليأبوالحسن:تأليف،النبوةأعلام-

سكر،شريفمحمد:عليهوعلقوشرحهلهقدم،المأوردي

.اماهـ/804889الأولىالطبعة،بيروت،العلومإحيأءدار

سيناء،فيالمسيحقيامة،المقدسالكتأبإكتشاف-

للنشر،سينأء،الطريحيمحمداسيا:ترجمة،بنتليجيمس

م.591!االطبعة

،بيروت،العلميةالكتبدارماكولا،لابنالإكمأل-

.اطاهـ،411

تصحيح،للغزاليالكلامعلمعنالعوامإلجام-

العربي،الكتابدار،البغداديباللهالمعتصممحمد:وتعليق

هـ.ا1،604ط،بيروت

الريان،الأولىالطبعةكثير،لابنوالنهايةالبداية-

اهـ.804بيروت،للتراث

تأليف:،والإنجيلالتوراةفيالإسلامبنبيالبشارة-

الأولى،الطبعة،بيروت،الجيلدارالسقا،حجازيأحمدد.

.اماهـ/904989

،بيروت،العلميةالكتبدار،للجرجانيالتعريفات-

.الأبياريإبراهيمتحقيق،اطاهـ،504

م،5302الأولىالطبحةقاشأ،لسهيلالبأبليةالتوراة-

لبنأن.،بيروت،والتوزيعللنشرالفرات



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلالاهاالنصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

ووظائفهاأنساقهااليهوديةالسلطة،السيأسيالتورأة-

،عمان،الأردن،والتوزيعللنشرالأهلية،المعموديلناجح

م.2002الأولىالطبعة

الصليبي،لكمالالعربجزيرةمنجاءتالتوراة-

م.1002السابعةالطبعةالرزاز،عفيف:ترجمة

العلمبمقيأسالكريموالقرانوالأناجيلالتوراة-

مكتبة،الجوهريعلي:ترجمة،بوكايموريسد.،الحديث

.القاهرة،القران

الفتحدار،بوكايلموريسوالقرانوالإنجيلالتورأة-

اهـ.417،القاهرة،العربيللإعلام

الكتابدارالسقأ،حجازيلأحمداليهودعندالجنس-

.م3002الأولىالطبعة،القاهرة،دمشق،العربي

تيمية،لابنالمسيحدينبدلطلمنالصحيحالجواب-

العأصمة.دأر،الأولىالطبعة،الباحثينمنمجموعة:تحقيق

تأليف:اليهود،علىالردفيالممدودالحسام-

وفيقعمر:وتعليقتحقيق،المغربيالإسلاميعبدالحق

الأولىالطبعة،الإسلاميةالبشائردار،الداعوق

م.1025اهـ/422

الكتابفيومناهجهأسسهالكتأبأهلمعالحوار-

الطبعة،الرياض،المسلمدار،القاسمعبداللهبنخالدوالسنة

هـ.ا414،الأولى



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

الحياةعنالقدماءالمصريينأفكار،الفرعونيةالديانة-

أليوسف.سامييوسف:ترجمة،بدجولسللسيرالأخرى

الكتبدارالمألكي،فرحونلابنالمذهبالديباج-

الأولى.الطبعة،بيروت،العلمية

،الأديانتاريخلدراسةممهدةبحوث،الدين-

العربي.الفكرداردارز،عبداللهمحمدد.

بنلعلي!ي!محمدالنبينبوةإثباتفيوالدولةالدين-

الافاقدارمطبعة،نويهضعادل:تحقيق،الطبريربن

.بيروت،الجديدة

عبداللهمحمد:تحقيق،الغزالي،الجميلالرد-

اهـ.041بيروت،الجيلدار،الثالثةالطبعة،الشرقاوي

الأعظمللحبراليهوديةالديانةبإبطالالسبعيةالرسالة

وعلقنصوصهاوخرجلهأقدم،الأرشليميشموئيلإسرائيل

الأولىالطبعة،دمشق،القلمدأر،طويلةعبدالوهابعليها:

.fIRARاهـ/041

،بيروت،الجيلدارهشأم،لابنالنبويةالسيرة-

سعيد.عبدالرؤوفطه:تحقيق،اطاهـ،411

القومومعتقداتتأريخفيدارسة،المندائيونالصابئة-

الأولىالطبعةأحمد،جابر:ترجمة،برزنجيلسليمالمنسيين

الأدبية.الكنوزدار،ام799

سالم،رشادمحمد:تحقيق،تيميةلابنالصفدية-



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

اهـ.456عام،الثانيةالطبعة،القاهرة،تيميةابنمكتبة

ومحدثيهموعلمائهمالأندلسأئمةتأريخفيالظلة-

.بشكواللابنوأدبائهموفقائهم

والحكم،العلوممكتبةسعد،لابنالطبقات-

منصور.محمدزيأد:تحقيقاهـ،804

صلاخ:تحقيق،للذهبيغبر،منخبرفيالعبر-

.ام069،الكويتالسيد،وفؤادالمنذرالدين

البيروتي،لطاهرالنصرانيةالديانةفيالوثنيةالعقأئد-

دارالشرقأوي،عبداللهمحمدالدكتور::ودراسةتحقيق

اهـ.041،الأولىالطبعة،الصحوة

البالش،لحسنوالأناجيلالقرانبينالنصرانيةالعقيدة-

دمشق.،قتيبةدارهـ،1421الأولىالطبعة

سلومالأب،والمسيحيةاليهوديةبينالعلاقة-

الطبعةوالنشر،والطباعةوالصحافةالإنشاءدار،سركيس

طرابلس.،ام849الأولى

عليهوعلقوحققهاختصره،للذهبيالعلومختصر-

الكتاب،الألبانيالدينناصرمحمد:أحأديثهوخرج

01?4،دمشق،الإسلامي clهـ.ا

رائد:ترجمة،هالملهاينسالإسلامفيالغنوصية-

الجمل.منشورات،صالحسالمةد.:مراجعة،الباش

،القدسدارعبدالعزيز،زينبد.،والإسلامالفأتيكأن-



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيجهودعلماءالمسلمين

.ام599أهـ/416الأولىالطبعة

جيالباجهلعبدالرحمنوالخألقالمخلوقبينالفارق-

التعاونية.عمانجمعيةمطبعة،عمانعمار،دار:نشر،زاده

ظهورحتىالبداياتمنالمسيحيةوالمذاهبالفرق-

خياطة.لنهادالإسلام

حزملابنوالنحلوالأهواءالمللفيالفصل-

الأولى.الطبعة،الأدبيةالمطبعة،الأندلسي

لعبدالمجيدالنصارىعلىالردفيالإسلاميالفكر-

.للكتابالوطنيةالمؤسسةللنشر،التونسيةالدار،الشرفي

كامل:ترجمةكولر،لجونالقديمالشرقيالفكر-

صفر،إمامعبدالفتاحد.إمام:مرأجعة،حسينيوسف

اهـ.416

دار،الأولىالطبعة،النديمإسحاقلمحمدالفهرست-

.بيروت،العربيةالكتب

الفكر.دأر.ط،للفيروزأبأديالمحيطالقاموس-

جاد،د.ممدوح،والإنجيلالتوراةوتصديقالقران-

الفنية.المطبعة

دار،بوكايلموريسوالعلموالإنجيلوالتوراةالقران-

1،الفتح V./اهـ,P gSV.

أصولهبمراجعةعنيالأثير،لابنالتاريخفيالكامل-

،بيروت،العربيالكتابدارالحلماء،مننخبةعليهوالتعليق



الأولىالستةالهجريةالقرونخلال5النصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود

304،ط r.اهـ

ليساليهودكتابالقديمالعهدفيالأولالكتأب

إمأمحسنالمستشار:المسيحيزميليمححوارمقدسا،

إسماعيل.

موريسالحديثةالمعأرفضوءفيالمقدسةالكتب-

.يبوكا

الفكرحواربينوالإسلامالمسيحيةالسواء،الكلمة-

الأمير،دار،النويدريسالمعبداللهلسألمالمبشرينوحرب

م.1002الأولىالطبعة،لبنان،بيروت

.بيروتصادر،دأر،المعريالعلاءلأبياللزوميات-

هونكه.لزيجردكذلكليسالله-

تحقيق:للجأحظ،النصارىعلىالردفيالمختار-

والتوزيح،للنشرالصحوةدار،اط،الشرقأويعبداللهمحمد

هـ.أ504،القاهرة

أبوشهبة.لمحمدالقرانلدراسةالمدخل-

لاجاد،ممدوح:تأليف،متىإنجيلفيالمسلمون-

.معلوماتعليهيوجد

مكتبة،هلاللرضاالعألمونهايةاليهوديالمسيح-

م.1002اهـ/422،الثانيةالطبعة،الشروق

ترجمة:جنيبر،لشارلوتطورهانشأتهاالمسيحية-

صيدا،،الحصريةالمكتبةمنشوراتمحمود،د.عبدالحليم



ا!ولىالستةالهجريةالقرونخلالكااالنصارىالردعلىفيىجهودعلماءالمسلمين

.بيروت

المهندسين،دارزيأدة،لنقولا،والعربالمسيحية-

.م1002الثالثةالطبعةسوريا،،دمشق

الفلسفي.المعجم-

التوحيد.أبوابفيالمغنى-

حمادبنمانع:إشراف،الميسرةالعربيةالموسوعة-

الرابعة.الطبعة،الإسلاميللشبأبالعالميةالندوة،الجهني

السيدمحمد:تحقيق،للشهرستانيوالنحلالملل-

.بيروت،المعرفةدار،الكيلاني

لأبيالإنجيلحرفمنتحجيلمنالجليلالمنتخب-

الصفنأويرمضان:وحققهلهقدم،المسعوديالفضل

،القاهرة،الحديثدار4الذهبيمصطفىد.:راجعه،البدري

.أماهـ/418799،الأولىالطبعة

المنجد.-

للغزالي.الضلالمنالمنقذ-

تقديم:،جاروديلروجيةالانحطاططليعةأمريكا-

الطبعة،الشروقدار،زهيريعمرو،تعريب،زهيريكامل

.ام9دا9هـ/ا042،الأولى

لويسالأب،الجاهليةالعرببينوآدابهاالنصرانية-

الثانية.الطبعة،بيروت،الشرقدارشيخو،

الطبعة،الطهطاويعزتلمحمدوالإسلامالنصرانية-
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اهـ.704مصرالنور،مكتبة،الثانية

بنلنصرالنصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحة-

دار،الشرقأويعبداللهمحمد:تحقيق،المتطببيحيى

اهـ.564،القاهرة،الصحوة

الطبعة،د.علاءالدين،السواحفراس،أورشليمتأريخ-

.م1502الأولى

طه:الركنالعميدوفلسفتها،الأديأنتاريخ-

.بيروت،الحياةمكتبةدار،الهاشمي

تحقيق:،الطبريجريرلابنوالملوكالأممتاريخ-

،المعارفدأر،الثانيةالطبعة،إبراهيمأبوالفضلمحمد

مصر.

مطراند"إلكسندروس"المسيحيةالكنيسةتاريخ-

لبنأن.،طرابلس،الساعيمكتبة،حمص

مطراند"إلكسندروس"المسيحيةالكنيسةتاريخ-

.لبنان،طرابلس،السائحمكتبة،حمص

العلمية،الكتبدار،البغداديللخطيببغدادتاريخ-

.بيروت

.رزمخواي!رتا-

عبدالجبار.للقاضيالنبوةدلائلتثبيت-

لعبدالرحمنالصليبأهلعلىالردفيالأريبتحفة-

حماية.عليمحمود:تحقيق،الترجمان
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للذهبي.الحفاظتذكرة-

بنلعليالأديانأهلفرقذكرفيالبيانتلخيص-

البندر،د.رشيد:وتقديمتحقيق،الفخريعبداللهبنمحمد

.ام499اهـ/415الأولىالطبعة،الحكمةدار

.المداركترتيب-

ترجمة:،مكدويللجوشالمسيحالسيدفيثقتي-

عبدالنور.منيسالقس

الصليبي،لكمالإسرائيلشعبوأسرارالتوراةخفايا-

.ام199الثأنيةالطبعة،الساقيدار

بمصر،الهأزلمطبعة،البستانيبطرسالمعارفدائرة-

م.ا009سنة

تيمية.لابنوالنقلالعقلتعارضدرء-

لسعود"والنصرانية"اليهوديةالأديأنفيدراسأت-

الريأض.،العاصمةدار،الثانيةالطبعة،الخلف

للعلامةالشريعةصاحبأحوالومعرفةالنبوةدلائل-

.بيروت،العلميةالكتبدار،البيهقىالحسينبنبكرأبي

صادر.دار،الأولىالطبعة،الطيبأبيديوان-

فرنساراهبعلىالردفيالبأجيالوليدأبيرسالة-

دار،الشرقاويعبداللهمحمد:تحقيق،الباجيالوليدلأبي

هـ.ا564،الصحوة

.أيوببنالحسنرسالة-
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ضمن،الخزرجيعبيدةأبيإلىحنامقارالقسرسالة-

محمدمحمد،والمسيحيةالإسلامبينالصلبانهاماتمقامع

مصر.،وهبهمكتبة2،ط،شامة

تأليف:،الوسيطالعصرفيالمسيحيةالفلسفةروح-

،إمامعبدالفتاحإمامأ.د::وتعليقترجمة،جلسونإتين

.ام699،الثالثةالطبعة،مدبوليمكتبة

تحقيق:،القيملابنالعبادخيرهديفيالمعادزاد-

عشر،الخامسةالطبعة،الأرنؤوطوعبدالقادرالأرنؤوطشعيب

اهـ.704،الرسألةمؤسسة

حسعني:تأليف،السلامعليهالمسيحأممريمسر-

الأولى،الطبعةالزهراء،مكتبةالأطير،يوسف

.ام4!ا!ااهـ/414

الأرنؤوط،شعيمب:تحقيق،للذهبيالنبلاءأعلامسير-

الرسالة.مؤسسة،التاسعةالطبعة

الفلاحلأبيذهبمنأخبارفيالذهبشذرأت-

والنشر،للطباعةالتجأريالمكتبالعماد،بنعبدالحي

.بيروت

العلمية،الكتبدار،للزبيديالدينعلومإحيأءشرح-

.لبنان،بيروت

فيهوكما"المسيح:بعنوانوثائقيفيديوشريط-

.عمان،المعمدأنيةالمكتبة:توزيعلوقا"،إنجيل
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محمدعبداللهلأبي،السنديبحاشيةالبخاريصحيح-

الحلبي.البابيعيسىمطبعة،لابخاريإسمأعيلبن

القشيريالحجاجبنلمسلم،مسلمصحيح-

الفكر.دار3،ط،النيسابوري

الثانية.الطبعة،الميدانيلعبدالرحمنالمعرفةضوابط-

الحلوعبدالفتاح:تحقيقللسبكي،الشافعيةطبقات-

العربية.الكتبإحيأءدار،السابعةالطبعة،الطنأجيومحمود

.حزملابنالحمأمةطوق-

دار،العاشرةالطبعة،قطبلسيدالقرآنظلال-

.بيروت،الشروق

والمسيحيةالإسلامبينالموحدينالنصارىعقائد-

الثانيةالطبعة،القأهرةالزهراء،مكتبةالأطير،يوسفلحسني

والرهبانوالقساوسةوالبأبواتالكنائسفضائح-

القبلةدار،غزالفوزيمصطفىوإعدأد:جمع،والراهبات

الثانيةالطبعة،جدة،السعودية،الإسلاميةللثقافة

12199 ./ miltام.

د.محمد،ودراساتبحوث،الأديانمقارنةفي-

الثانيةالطبعة،بيروت،الجيلدار،الشرقاويعبدأدله

امه9!ا.هـ/ا514

ومنالأساتذةمننخبة،المقدسالكتأبقاموس-
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القأهرة.،العائلةمكتبة،اللاهوتيين

،بدرانمحمدترجمة،ديورنتويل،الحضأرةقصة-

العربية،الدولجامعةفيالثقافيةالإدارةترجمتهاعلىأشرف

.القاهرة،الدجويمطابع

دار،الأولىالطبعة،الباقلانيبكرلأبيالتمهيدكتاب-

العلمية.الكتب

حققه،المأتريديمنصورأبيللإمامالتوحيدكتاب-

المصرية.الجامعاتدار،خلفالنهفتحد.:لهوقدم

الكتأبصحةفيومنطقيدراسيبثوقرار،كتاب-

منيسالقس:ترجمة،ماكدويلجوش:تأليف،المقدس

.عمان،المعمدانيةالمكتبةعبدالنور،

.بيروت،الحديثةالعلومدار،خليفةلحاجيالظنونكشف-

دائرةمجل،العسقلانيحجرلابنالميزانلسان-

حيدراباد.،النظأميةالمعارف

المسلمينبينودفاعهجوممنالعربيةبأللغةكتبما-

جمعيةنشر:شنايدر،شتابنلموريتسواليهود.والنصارى

718لايبتش،الألمانيةالشرقيةالدراسات Vألمانيا.م

الصديق،مكتبة،الأفغأنيالسلفيللشمسالماتريدية-

الأولى.الطبعة،الطائف

بنعبدالرحمنجمع،تيميةلابنالفتاوىمجموع-

لطباعةفهدالملكمجمع،الأولىالطبعة،وابنهقاسم
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اهـ.415الشريفالمحصف

خليللإبراهيموالقرانوالإنجيلالتوراةفيمحمد-

أحمد.

للدكتوروالنصارىاليهودكتابفيوردكمامحمد-

محمدأحمدمراجعةشمأ،فهميترجمةدأود،عبدالأحد

الحديثة.الدوحةمطابع،الصديق

،والقرانوالإنجيلالتوراةفيلإسلامنبيمحمد-

النور.مكتبة،الطهطاويعزتمحمد:المستشار

تحقيق:،تيميةابنالإسلاملشيخالكنائسفيمسألة-

الطبعة،الرياض،العبيكأنمكتبة،الشبلعبدالعزيزبنعلي

5الأولى ' elf `1 lام9دا.

دار،الثالثةالطبعة،الحمويلياقوتالأدباءمعجم-

الفكر.

علماءمنمجموعة:تأليف،المقدسالكتابمعجم-

.م1002،القأهرة،العائلةمكتبة،اللاهوت

دار،المثنىمكتبة،كحالةرضاعمر،المؤلفينمعجم-

.صادر

عبدالفتأحإمامأ.د:،العالموأساطيرديأنأتمعجم-

مصر.،القاهرة،مدبوليمكتبة،إمأم

الفكر،دار،زهرةلأبيالنصرأنيةفيمحاضرات-

.القاهرة
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الحديثة،العلومدأر،زادهكبرلطاشالسعادةمفتاح-

.بيروت

تحقيق:،الخزرجيعبيدلأبيالصلبانهاماتمقامع-

شامة.محمد

فيالعربيةالثقأفةتمزقأت،الردةإلىالنهضةمن-

الأولىالطبعة،الساقيدار،طرابيشيلجورجالعولمةعصر

،النصارىعلىالردفيوالجماعةالسنةأهل.منهجم0002

تأليف:،تيميةابنالإمامجهودخلالمنعلميةدراسة

للطبأعةالحديثةالفاروق،عبدالمحسنمحمودبنعبدالراضي

.ام599أهـ/415الثانيةالطبعة،القأهرةوالنشر،

المسيحية،الديانة،والوضعيةالسماويةالأديانموسوعة

الأولىالطبعة،بيروت،اللبنانيالفكردارنجار،نهىتأليفأ

لكاملأسيويةومعتقداتالقديمةالأديانموسوعةم

الأولىالطبعة،القاهرة،الندىدار،سعفان

.ام9!ا!ااهـ/941

مريمد.:تأليف،النصرانيةمنتيميةابنموقف

المكرمة،مكة،القرىأمجامعة،زاملعبدالرحمن

اهـ.417

العلمية،الكتبدار،الذهبيللامامالاعتدالميزان-
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عبدالموجود.وعادلمعوضعليتحقيق،أم59،اط

ترجمة:،ماكدويلجوش:تأليف،وأعظمنجأر-

عمأن.،المعمدانيةالمكتبة:توزيع،الشومليسمير

السأمرية،،الخمسةموسىأسفار،التوراةنقد-

دارالسقأ،حجازيد.أحمد:تأليف،اليونانية،العبرانية

م.5991هـ/6141الأولىالطبعة،بيروت،الجيل

بشر،الإنجيلفيالمسيح،اللههوالمسيحهل-

ملعومات.عليهيوجدلاجأد،ممدوحد.

طا،،الجابيلسليمالصليبعلىالمسيحماتهل-

تاريخومختصروأديرتهورهبانةالنطرونواديام99

عاممن،البحريةالأديرةتاريخبكتابمذيل،البطاركة

الثانية،الطبعةالقأهرة،،مدبوليمكتبةام،359ا-354

.اماهـ/69!ا14'1

مطلقموسى،هرتزلإلىإبراهممنالتوراةوعد-

م.1002الثانيةالطبعة،أمواجدار،إبراهيم

الطبعة،خلكأنبنبكرأبيبنلأحمدالأعيانوفيات-

لبنالن.،بيروت،العلميةالكتبدار،الأولى
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الموضوعاتفهرس

...........مةلمقكا

..........النصارئعلىالردميوالسنةالقرادممهجالتمهيد

خلالالنصارىعلىالردفيالمسلمينعلماءمنهج

ا........-.،..............-.......-...........الستةالقرود

.........................-.....................والسنةبالقرالىألاستدلال

......................،..النصارىعقيدةيخالفمأعلىالاستدلال

..................والسنةالقرالىدكرهاالتيالعقليةالأدلةبيالى

..................................................................كتبهمإلىالرجوع

...................................العقليةالأدلةعلىالاعتمأد

عقيدةعلىالردفيالمسلمينعلماءجهود:الأولالباب

الألوهية.فيالنصارئ

.....البابهذافيجهودلهمالذينالعلمأءذكرفيتمهيد

دعوىردفيالمسلمينعلماءجهود:الأولىالفصل

التثليث.......

?r

rA

rq

45

56

6 f

65

68

00000000000000000000000000000000000000000000000000018.التثليثقصيةعلىادلتهم

النصارىقولردفيالمسلمينعلماءجهود:الثانيالفصل

501............لأببا
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قولردفيالمسلمينعلماءجهود:التالثالفصل

بالابن.النصارى

المسيحببنوةالنصأرىقولعلىالرد:الأولىالمبحث

..................................كتبهممنالسلامعليهعيسى

المسيحببنوةالنصارىقولعلىالرد:الثانيالمبحث

...3..-........00000000000003.-....000000000000.والنقليةالعقليةبالأدلة

بالأدلةالمسيحببنوةالقولىعلىالرد:الأولالمطلب

114

144

171

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000173العقلية

المسيحببنوةالنصارئقول!علىالرد:الثأنيالمطلب

0000183...-.........................................النقليةالأدلةببعص

علىالردفيالإسلامعلماءجهودفيافمافي:ابب

00000000000391.السلامعليهمبالأنبياءاعتقادهملمحيالنصارى

00491.البابهذافيجهودلهمالذينالعلماءذكرفيتمهيد

النصارئاعتقادعلىالردفيجهودهمفي:الأولالفصل

00.0000000000000000000000000000691السلامعليهعيسىمي

المسيحصلبدعوىردفي:الأولىالمبحث

791.السلامعليه

00000000216.الفداءعدوىفيعليهمردهملمحي:الثاليالمبحث

موقفبيانفيالمسلمينعلماءجهودفي:الثانيالفصل

001000000000000000000000000000000000224،!ي!امحمدنبينامنالنصأرى
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علىالردفيالإسلامعلماءجهود:الأولىالمبحث

000000000225.النصارئكتبمنالسلامعليهلنبوتهإنكأرهم

موقفبيانفيالإسلامعلماءجهودفي:الثانيالمبحث

عليهموالردوالسلامالصلاةعليهمحجزاتهمنالنصارئ

0000000000000000000000000000000000000000000000000.00000000000000258دلك!ي

الإسلامانتشارالنصارئدعوئردفي:الثالثالمبحث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000692.بالسيف

الجنةحولالنصارئمفترياتدحضفي:الرابحالمبحث

3)0000000.3.-......................................ونعيمها

مصادرنقدفيالإسلامعلماءجهودفيافمالث:ابب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000323.النصراليالتشريع

النصارئكتبنقضفيالإسلامعلماءجهود:الأولىالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000326.لدلهمالمقدسة

بيانفيالمسلمينعلمأءجهودفي:الأولىالمبحث

00000000000000000000000000000000000000000327.والإنجيلالتوراةتحري!

الأنأجيلبكتابالنصأرئجهلبيانفي:الثانيالمبحث

00000000000000000000000000000000035.إليهمالسندوانقطاعومترجميها

فيالواردةوالتناقضاتالاختلافأتإيراد:الثالثالمبحث

اللهمنوالإلهامالوحيدعوىيمنعمماالأنأجيل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000463عزوجل
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